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Виходить з 1939 року

Б`ємо на сполох

Поросята м’ясних порід селекції Данії та Голландії: 
«Ландрас», «Йоркшир», «Дюрок», які відзначаються 

високими приростами ваги та стійкістю до хвороб

Шановні жителі міста та району!
15 травня 2015 року о 9-й год. 

відбудеться відкриття новозбу-
дованого торгового комплексу 
«Ринковий» по вул. Ринок.

До вашої уваги широкий асор-
тимент молокопродуктів, про-
довольчих товарів, фруктів та 
овочів.

Запрошуємо всіх відвідати но-
возбудований торговий комп-
лекс «Ринковий».

У неділю, 17 трав-
ня ц. р., біля могили 
загиблих вояків УПА 
на Качуровій горі по-
близу с. Сосулівка 
відбудеться Свято 
Героїв, приурочене 
70-й річниці героїч-
ного бою українських 
повстанців з у кілька 
разів переважаючими 
силами військ НКВС, 
за участю священиків 
різних конфесій, пред-
ставників сусідніх те-
риторіальних громад, 
учнівської молоді. За-
прошуються усі небай-
дужі громадяни. 

Початок – о 16-й 
год. (Збір колони – о 
15-й год. 15 хв. біля 
Сосулівської церкви).

Оргкомітет  

Анонс

Так примовляв вовк у відомій казці. У с. Джуринська Слобідка просити рибку не довелося – вона, велика і ще більша, 
плавала горічерева у ставку, вкриваючи водне плесо. Солодкавий трупний запах заповнив околиці. Від нього годі було 
сховатися. Хто влаштував справжній мор для срібнолуских мешканок водойми? З`ясувати це у Джуринську Слобідку 
виїхала робоча група РДА, в обов’язки якої входить реагування на факти забруднення водних об’єктів на території 
району. До її складу ввійшли: начальник відділу з питань цивільного захисту населення райдержадміністрації Борис 

Гусак та головний спеціаліст відділу Валерій Побуринний, провідний інженер з водних ресурсів Чортківського 
міжрайонного управління водного господарства Євстахій Парасій, начальник відділу санітарного нагляду 

Чортківського міжрайонного  управління Головного управління  Держсанепідслужби у Тернопільській області Микола 
Михайлюк, провідний лікар Чортківської міжрайонної державної лабораторії ветеринарної медицини Віталій Юрків, 

головний фахівець Чортківського РВ УДСНС України у Тернопільській області Андрій Кастранець. 
Читайте на 3-й стор.

Ловися, рибко, велика й маленька!

22 травня 2015 року, о 10-й год. у приміщенні ра-
йонної державної адміністрації буде проводитися особис-
тий прийом громадян Чортківського району головою Тер-
нопільської обласної державної адміністрації Степаном 
Степановичем БАРНОЮ.

Запис на прийом проводиться за адресою: м. Чортків, 
вул. Шевченка, 23, 2-й поверх, кабінет № 1, тел. 2-02-92.

Оголошення



15 травня. Тривалість дня – 15.27. Схід – 5.11. Захід – 20.38. Іменини святкують Борис, Гліб, Давид

«Голос народу» – тижнева газета, виходить з 1939 року; реєстраційне свідоцтво 
ТР № 355 від 31.05.2004 р.; день виходу – п`ятниця, наклад – 2500 примірників. 
Адреса редакції: м. Чортків, вул. Зелена, 3. Ел. пошта: golnar@ukr.net. 
Електронна версія «Голосу народу» на веб-сайті районної ради: 
www.chortkivrr.te.ua. 
Тел. кореспондентів – 2-15-42, 2-36-85; бухгалтера – 2-16-06. 
Редактор Любомир ГАБРУСЬКИЙ, тел. 2-12-43.
Редакція може публікувати матеріали, не поділяючи точки зору 
автора. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних 
імен, географічних назв та інших відомостей несуть автори публі-
кацій. Передрук матеріалів газети без письмової згоди редакції 
заборонено! Номер набрано і зверстано у комп`ютерному комп-
лексі редакції газети. Віддруковано в друкарні ТзОВ «Буковин-
ський видавничий дім», м. Чернівці, вул. Василя Лесина, 31. 
Тел. (0372) 54-45-46.
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На часі2
Трибуна депутатаВітання

У всіх на устах

Розпорядження голови районної ради

Минулого вівторка у райдержадміністрації під головуван-
ням першого заступника голови РДА В.Запухляка, за участі 
заступника голови районної ради Л.Хруставки та міського го-
лови М.Вербіцького, керівників окремих структурних підроз-
ділів РДА відбувся семінар-нарада із сільськими головами 
щодо підготовки перспективного плану формування терито-
рій громад району. Карту району учасники зібрання кроїли 
довго, однак так нічого і не накроїли.  

Як відомо, тема адміністративно-територіальної реформи 
мусується в Україні уже років з десять, однак схоже на те, що 
цьогоріч певні зрушення в цьому напрямку таки будуть. Від-
правною точкою стала урядова постанова від 8 квітня ц. р. за 
№ 214 “Про затвердження методики формування спромож-
них територіальних громад”, яка гласить, що об`єднання має 
відбуватися на засадах добровільності. В області наприкінці 
квітня створено робочу групу, яка у місячний термін підготує 
свої пропозиції, що має схвалити обласна рада. Усі напрацю-
вання по Україні ляжуть в основу відповідної постанови Каб-
міну. Однак необхідно буде вносити суттєві зміни до Консти-
туції, для чого, як відомо, потрібна конституційна більшість.

Чи потрібна дана реформа? Усі одностайно говорять, що 
так. Світовий досвід показує, що невелика громада не може 
бути самодостатньою. А таких дрібних територіальних утво-
рень на кшталт наших Швайківської чи Босирівської сіль-
ських рад – в Україні маса. Більше того, на сьогоднішній день 
Чортківський район на 90 (!) відсотків дотаційний. Зрештою, 

дану вимогу ставить перед нами і європейська спільнота. 
Однак як провести об`єднання на засадах добровільності, 
доцільності і аби від цього тільки виграли люди, а не навпа-
ки…

Учасники наради висловлювали різні, часом діаметраль-
но протилежні пропозиції. Перший заступник голови РДА 
В.Запухляк вважає, що на теперішній мапі району доцільно 
було б створити чотири територіальні громади; хтось із сіль-
ських голів  висловив ідею – 12-14; на думку Товстеньківсько-
го сільського голови Б.Качмарського найкраще було б зали-
шити єдину чортківську громаду в межах сучасного району 
(однак це не вписується в концепцію про віддаленість насе-
леного пункту не більше 20 кілометрів від центру). Заступник 
голови райради Л.Хруставка переконаний, що на засадах 
доброї волі нічого не вийде. Цим питанням має займатися 
виключно держава, як було свого часу в Європі. Приміром, у 
Польщі сейм за одну ніч кардинально перекроїв карту країни, 
від чого зрештою виграли усі. Була така думка, що «нагорі» 
за нас давно уже все вирішили, тож наше зібрання – марна 
трата часу. Проте райдержадміністрація мала до 13 травня 
подати свої пропозиції в область, які у свою чергу планува-
лося виробити за результатами цієї наради. Оскільки одно-
стайності у залі не було досягнуто, то дане питання тільки 
додало головного болю головуючому.

Любомир ГАБРУСЬКИЙ   

Сім раз відмір, а відрізати дай іншому

«Реакції міністра МВС щодо побиття журналістів програми 
«Наші гроші» досі немає. У цій історії замішаний його заступ-
ник п. Чеботар, питання до нього ставилось ще у грудні мину-
лого року, коли громадськість категорично виступала проти 
цього призначення», – сказав депутат.

Олег Барна переконаний, що міністр МВС має нести спіль-
ну відповідальність із заступником та піти у відставку.

«Аваков взяв на себе відповідальність за Чеботаря, і він 
не виконав вимоги Майдану, щоб зняти з посади цього за-
ступника. Тому я висловив пропозицію, щоб разом з Чебота-
рем відправити у відставку і міністра Авакова», – наголосив 
нардеп.

Також Олег Барна додав, що не потрібно ставити в одну 
лінійку усіх силовиків.

«На засідання Антикорупційного комітету приходять по-
стійно Генпрокурор Шокін та його заступники, також приходив 
Голова СБУ п. Наливайченко. Міністр Аваков жодного разу не 
приходив до народних депутатів. Це питання не випадкове, 
воно системне, оскільки корупція в системі МВС продовжу-
ється. Тому депутати підписали постанову про звільнення 
керівників МВС», – наголосив народний депутат О.Барна

Пресс-служба 
народного депутата України О.Барни

На конференції було розглянуто питання «Про суспільно-
політичну ситуацію в Україні», «Про боротьбу органів дер-
жавної влади по реформуванню місцевого самоврядування» 
та ряд інших важливих питань.

Районні рухівці стурбовані ситуацією в Україні, погіршен-
ням життєвого рівня людей, небажанням Президента та 
Прем’єр-міністра України боротися з корупцією та організо-
ваною злочинністю.

По суті, реальних кроків влади по наведенню порядку 
в усіх сферах життя не видно. Ми бачимо тільки підняття 
тарифів на комунальні послуги. Відчувається і небажання 
чиновників провести реформування місцевого самовряду-
вання в інтересах громад, а не просто шляхом механічного 
об’єднання сільських рад, яке, по суті, тільки може погіршити, 
а не покращити ситуацію.

Разом з цим районна організація НРУ вважає за необхід-
не відкрити дорогу молодим, дати їм можливість працювати 
після закінчення навчальних закладів. Адже неприпустимо, 
коли в бюджетних установах працюють по 10-20 років люди 
після виходу на пенсію, а молоді спеціалісти ходять без ро-
боти. Треба змінювати цю систему і дати можливість моло-
дим проявити себе.

Делегати конференції прийняли в НРУ ряд молодих рухів-
ців та обрали делегатів на обласну конференцію Руху.

Було обговорено і ряд інших питань. Зокрема щодо підго-

товки до виборів в органи місцевого самоврядування. Деле-
гати конференції схвально прийняли інформацію про пере-
бування в районі голови НРУ Василя Куйбіди та його зустрічі 
із сільськими головами та рухівцями району.

Всі делегати підкреслювали, що як партія Рух має найбіль-
ше моральне право отримати підтримку людей, так як най-
більше зробив і робить для України.

Нарешті борцем за волю України поряд ОУН та УПА визна-
но і Народний Рух України. Верховна Рада ухвалила закон про 
правовий статус борців за незалежність України. Цей документ 
є частиною так званого «декомунізаційного пакету» з чотирьох 
законів, які засуджують комуністичний та нацистський режими. 
Закон надає спеціальний статус усім військовим та підпільним 
українським організаціям XX століття, які боролись за незалеж-
ність України. Учасниками боротьби за незалежність визнали 
людей, які боролися за неї з листопада 1917 року до 24 серпня 
1991 року. Низько схиляємо голови перед усіма тими, хто ви-
борював незалежну Українську державу.

Шануючи сучасних героїв, які стали проти режиму Януко-
вича під час Революції Гідності, захищали і захищають суве-
ренітет України на її східних кордонах, Чортківська районна 
організація Народного Руху України запрошує молодь, сту-
дентство, школярів, небайдужих громадян долучитися до 
акції «Надія не вмирає» на підтримку Надії Савченко – жінки, 
мужність і героїзм якої вселяє надію. Листи, малюнки, слова 
підтримки і вдячності будуть передані її сестрі (довідки щодо 
акції за телефоном – 098-224-68-81). Підтримаймо Надію 
Савченко, пам`ятаймо про наших героїв.

Василь ЯБЛОНЬ,
голова РО НРУ 

Олег БАРНА: «Питання до заступника 
міністра МВС були ще в грудні»

Про це розповів народний депутат України з фракції «Блок Петра Порошенка» Олег Барна.

Політика

Про конференцію РО НРУ
 Третього травня цього року відбулася чергова 

конференція районної організації 
 Народного Руху України.

Про це говорять

Заступник голови 
районної ради                                                        

Л.ХРУСТАВКА                                                              

Перший заступник 
голови  районної 
державної  адміністрації
В.ЗАПУХЛЯК

18 травня – Міжнародний день музеїв

Шановні працівники музеїв!
Ми високо цінуємо ваші щоденні творчі зусилля, спря-

мовані на дбайливе збереження та популяризацію са-
мобутнього спадку рідного народу. Музеї є безцінними 
джерелами пізнання, які освячують наше долучення до 
культурно-історичних цінностей і духовних реліквій.

Твердо віримо, що самовіддана праця музейних пра-
цівників – вірних служителів часу і надалі вирізнятиметь-
ся високим професіоналізмом, подвижництвом, сприяти-
ме примноженню нетлінних духовних надбань. 

Дякуємо вам за те, що створена вами своєрідна «ма-
шина часу» має змогу хоча б на декілька хвилин перене-
сти нас у світ прадавніх історій та легенд.

Щиро бажаємо вам здоров’я, добра та нових професій-
них успіхів в ім’я утвердження високих ідеалів традицій 
українського народу.

20 травня – професійне свято 
банківських працівників

Засилаємо щирі вітання всім, хто причетний до бан-
ківської справи. Цим святом держава відзначає важливу 
роль банківської системи і значний внесок банківських 
працівників у розвиток економіки України. Попри всі нега-
разди ви все ж намагаєтеся забезпечити фінансову ста-
більність нашої держави. Віримо, завдяки вашій плідній 
та відданій праці Україна досягне економічних висот.

Бажаємо вам нескінченної життєвої енергії, нових до-
сягнень на благо розквіту вкраїнського народу, миру й 
злагоди навколо вас.  

6 травня Чортківщину потрясло від новини: адмінприміщення, 
що на вул. Шевченка, 23, замінували! Чутки заполонили район, 
все обростали і обростали новими подробицями. Правда вияви-
лася не такою сенсаційною. Як пояснив нам перший заступник на-
чальника районного відділу внутрішніх справ Віктор Василик, це 
була запланована операція для з`ясування готовності усіх служб 
оперативно й правильно реагувати у ситуації, коли виявлено ви-
бухонебезпечний предмет у місцях масового скупчення людей.

Предмет, схожий на вибуховий пристрій, було виявлено на повер-
сі будівлі, на якому знаходяться відділи, підрозділи райдержадмі-
ністрації. Повідомили про знахідку відповідні органи. На виклик 
відразу ж виїхала слідчо-оперативна група в повному екіпіруванні 
разом із відповідальним по Чортківському РВ (тобто, нашим спів-
розмовником п. В.Василиком), помічником відповідального, слід-
чим, водієм. Було задіяно також сили Державної служби охорони. 

Крім того, на місце події виїхали швидка допомога, МНС, СБУ.
Віктор Василик прокоментував: «Щонайперше наші дії зво-

дилися до того, щоб вивести людей із приміщення на безпечну 
відстань (радіус – 100 м) якнайшвидше, без паніки, попередньо 
проінформувавши їх про ситуацію, що склалася; перевірити ще 
раз приміщення на наявність людей та не допускати в будівлю но-
вих відвідувачів. Усі виходи й входи на момент повідомлення про 
замінування мають бути відчинені, а доступ до них вільним, без-
перешкодним. Що пришвидшує оповіщення людей про небезпеку, 
що їх очікує? Звичайно, наявність системи оповіщення. Як повинні 
діяти громадяни у випадку такої екстреної ситуації? Насамперед 
– не панікувати, а чітко виконувати вказівки компетентних людей, 
забезпечити власний вихід з приміщення та, якщо це відбуваєть-
ся в адмінприміщенні, усіх відвідувачів. 

Такі навчання, заняття в організаціях потрібні, їх необхідність 
зумовлена ситуацією, що складається у нашій країні зараз».  

Оксана СВИСТУН 

Учбове мінування

Про скликання тридцять восьмої сесії 
Чортківської районної ради VІ скликання

1. Відповідно до п. 9 ст. 46, ч. 1 п. 6 ст. 55 Закону Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні»  скликати 
тридцять восьму сесію Чортківської районної ради VІ 
скликання 28 травня 2015 року о 10-й год. в залі засідань 
районної ради.

2. На розгляд сесії районної ради винести питання:            
2.1. Звіт про виконання районного бюджету за І квартал 

2015 року.
2.2. Про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік.
2.3. Про роботу служби у справах дітей Чортківської ра-

йонної державної адміністрації.
2.4. Про інформацію управління Агропромислового розви-

тку райдержадміністрації про хід проведення весняно-польо-
вих робіт сільськогосподарськими підприємствами району.

2.5. Про районну програму підтримки осіб, які брали участь 
в антитерористичній операції та членів сімей загиблих під 
час проведення антитерористичної операції на 2015-2019 
роки.

2.6. Про зміни до районної комплексної програми соціаль-
ної підтримки малозабезпечених верств населення «Турбо-
та» на 2011-2015 роки.

2.7. Інші питання поточної роботи ради.
3. На сесію районної ради запросити депутатів обласної 

ради від району, заступників голови районної державної 
адміністрації, керівників управлінь та відділів райдержадмі-
ністрації, міського, селищного та сільських голів, керівників 
підприємств, установ та організацій (за списком), керівників 
політичних партій та громадських організацій, представників 
засобів масової інформації.

12 травня 2015 р.                                                          № 21

Заступник голови 
районної ради                                                                               Л.ХРУСТАВКА 
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16 травня. Тривалість дня – 15.30. Схід – 5.10. Захід – 20.40. Іменини святкує Тимофій 

Б`ємо на сполох

Обстеження ставу, що знаходиться на 
території Джуринської сільської ради, про-
водили у присутності в. о. сільського голо-
ви Михайла Чвіля, жителів Джуринської 
Слобідки, за межами якої розташована во-
дойма, та Джурина і орендаря цього вод-
ного об’єкта пана Ігоря Мізероти. 

Розлогий колись своїми берегами (див. 
фото вгорі десятирічної давності з архі-
ву редакції), джуринськослобідківський 
став тепер мав вигляд замученого дідуся, 
зморшкуватого, зсохлого. Так, у той час, 
коли ми, кореспонденти районки, побу-
вали на місці, що описуємо, вода помалу 
прибувала після недавнього її скиду. Але 
місцеві жителі кажуть, що водне плесо ма-
ліє у своїх розмірах рік у рік, потихеньку 
заростає осокою, вербами. То все – через 
безгосподарність теперішнього його орен-
даря, вважають селяни. 

Відколи став віддали в оренду, відтоді 
не можуть змиритися джуринці з таким 
станом справ, що до води тепер їм – зась. 
Бо чоловіки тут у переважній більшості, 
як вони стверджують, – рибалки-любите-
лі, від малечку звикли до сусідства такого 
великого водного плеса і відпочинок, пе-
реважно, пов`язували саме з ним: пориба-
лити, поплавати, посидіти на березі, сма-
куючи шашличком, – то для місцевих було 
колись закономірністю. Після того, як став 
отримав господаря, усе змінилося. Купа-
тися не можна – бо нема спеціально об-
ладнаного місця для цього (як, зрештою, й 
повсюдно в районі). Рибалити – теж забо-
ронено, бо, бачте, орендар здійснював за-
рибнення за свої кошти, підгодовує рибу, 
тому й вигоду від тої діяльності хоче сам 
отримувати, а не роздавати задарма свою 
працю. Відпочивати біля водойми – також 
«звиняйте», сміття після відпочивальни-
ків, як каже пан Ігор, замучився збирати. 

Про якийсь компроміс між обома сторо-
нами й речі бути не може. Діалогу нема, су-
цільні звинувачення від місцевих мешкан-
ців та від орендаря. Хоча ні, пан Мізерота 
підтверджує, що дев’яносто п’ять відсотків 
людей, що проживають тут, у Джуринській 
Слобідці, – прекрасні, цілком адекватні, 
з ними жодних непорозумінь. Тому й обі-
цяє, що цього літа реалізує заплановане 
– чистку ставка, що нижче орендованого, 
щоб місцевий люд мав змогу відпочивати 
там без претензій. Але чоловіки, зачув-
ши таку обіцянку з уст підприємця, тут же 
сприйняли її «в штики». «Яке він має право 
робити ставок там, де його не було, це ж 
русло річки, а не водойма! То наші землі! 

Раз забрали не спитавши і знову хоче», –
обурювалися. 

Місцеві кажуть, що не вірять жодним 
обіцянкам, бо нагодовані ними досита. 
Стверджують, що жодної умови, прописа-
ної в договорі оренди, пан Мізерота не ви-
конав. Ба більше, страшить місцевий люд, 
залучаючи якихось молодчиків до побиття 
активістів, он (вказують) і постраждалий є. 
Навіть дітлахів, які карасиків маленьких 
вийшли ловити, відганяє, б`є. «Та цей став 
повний риби був, коли він його в оренду 
взяв, то про яке зарибнення говорить?! 
Тут її стільки було, що лови-не перело-
виш. Завжди лише якісь проблеми з цим 
орендарем, від земельних паїв, що теж в 
оренді, то громада має користь, а тут біль-
ше 96 га землі водного фонду орендує – і 
не вигода, а лише прикрощі», – пояснюють 
емоційно чоловіки, їх підтримує і жіноча 
половина джуринськослобідківської гро-
мади з числа тих, хто був присутній того 
дня біля водойми. «Як спускає став, – про-
довжують, – то сморід такий на всю округу, 
що хоч санстанцію викликай. Вода тоді з 
сільських криниць «тікає», річка Джуринка 
міліє, ледь не пересихає, а вона ж тут по-
чаток бере і біжить через наш та сусідній 
Заліщицький райони аж до Дністра. А те-
пер – та це ж справжня екологічна ката-
строфа! І річка зміліла, й риба загинула 
через безвідповідальність підприємця. 
Два рази цього року вже став спускав! 
Хоча за документами дозволяється до 31 

березня, він не погребував це зробити 
під час нересту!». 

Того холодного дня кінця квітня селя-
ни викликали комісію з району, щоб за-
фіксувати злісний факт масової загибелі 
риби у ставку в сезон нересту. Великі 
купи зогнилої риби зі зловонним запа-
хом були приховані на дальніх від дороги 
берегах ставу, під кронами прибережних 
дерев та кущів. Ще одна – накрита бре-
зентом неподалік греблі. 

Пан Мізерота пояснив ситуацію, що 
спостерегла робоча група, тим, що вода 
після скиду надто повільно прибуває і 
риба загинула від зниження вмісту кис-
ню. Зараз він насичує воду киснем штуч-
но, за допомогою насоса (і справді, щось 
посеред ставу активно булькоче, звідти 
тягнеться потужний кабель, котрий, під-
пертий верхівками дерев, кущів, а поде-
куди й зовсім по зеленій траві, простує 
кудись, ховаючись за чагарниками). Ра-

зом із своїми робітниками, запевняє, очис-
тили став від мертвої риби й частинами 
вивозять на утилізацію у ВАТ «Агропро-
дукт», що в с. Росохач. На підтвердження 
своїх слів представив укладений договір 
із підприємством та квитанції про оплату 
наданих послуг з утилізації. Запевнив, що 
для нього це невелика втрата, зрештою, 
навіть у тих, хто вирощує свиней, птицю, 
корів, передбачено деякий відсоток на па-
діж. Не вдалося уникнути витрат і в його 
господарці. Та кому до того є діло? 

Не байдуже до екологічних проблем, які 
могла б понести за собою загибель риби, 
місцевій громаді. Тому й б`ють на сполох. 
Після скоєного люди навідріз відмовля-
ються від якихось домовленостей. Вимога 
у них одна – розірвання договору оренди. 

Робоча група райдержадміністрації 
склала акт обстеження ставу на території 
Джуринської сільської ради за фактом за-
гибелі риби. Зроблено фотозйомку та про-
інформовано рибінспекцію у Тернопіль-
ській області, співробітники якої так само 
побували на ставі біля с. Джуринська Сло-
бідка 29 квітня. Народний депутат Олег 
Барна після огляду місця події пообіцяв 
жителям сіл, що вирішення даного питан-
ня в законній площині він буде особисто 
тримати на контролі. 

Оксана СВИСТУН
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

Ловися, рибко, велика й маленька!
Нещодавно в редакції нашої газети відбулася зустріч 

представників соціальних і комунальних служб за круглим 
столом, у текстурі якого було: «Тарифи «наступають», 

субсидії – в «обороні»». З приводу цього ми вирішили 
дізнатися думки пересічних громадян-споживачів, та не 

лише їхні міркування щодо підвищення цін, тарифів, 
а й загалом щодо змін у сьогоденні України.

Петро, 52 роки, м. Чортків: «Кажуть, це – шокова терапія, 
а насправді – економічний геноцид»  

– Чи допоможуть субсидії вийти на фінансову рівновагу? Га-
даю, ні. Працююча людина отримує зарплатню з рядом утри-
мань; при оформленні субсидій мала би враховуватися лише 
сума доходу працівника (тобто те, що отримується, так би мови-
ти, на руки). А що маємо? Вимагається довідка про нараховану 
зарплату за мінусом лише ПДФО (податок з доходів фізичних 
осіб). Чому не береться до уваги лише чиста сума отриманого 
на руки? Яка ж це декларація про доходи? Чому немає в місь-
кому управлінні соцзахисту населення наглядних роз’яснень 
щодо цього? Та й усного чіткого пояснення від них не отримаєш. 
Підняття тарифів – це псевдореформи. Якщо ми прагнемо ста-
ти європейською державою, то й діяти треба по-європейськи, а 
саме – заздалегідь повідомляти людей про будь-які зміни, навіть 
невтішні. Перш ніж піднімати тарифи, треба було людей підго-
тувати до цього, дати певний час для перелаштування, винай-
дення альтернатив. Для встановлення індивідуального опален-
ня споживачі затратили чималі кошти, а тепер, виходить, знову 
треба вишукувати кошти для переобладнання на економію, бо 
використання газу на опалення помешкання – це вже розкіш для 
пересічного українця. Наші обранці нам обіцяли ох як багато хо-
рошого, а що маємо в реаліях сьогодення – суцільна несправед-
ливість. Привладники-бізнесмени використовують газ аж ніяк 
не по тій ціні, за якою «впихають» простому населенню та ще 
й російський (по 240 доларів); пільгових залишили всього 200 
кубів. Кажуть, це – шокова терапія, а насправді – економічний 
геноцид. Як можна прирівнювати тарифи до європейських, 
коли в нас у 20 разів менші зарплати й пенсії? Вважаю, це зло-
чин нашої держави, бо порушуються права людини. Зарплати 
й пенсії повинні індексуватися, підтверджуючись законодавчо, 
а не доводити до вакханалії народу. З чого, звідки взялися такі 
тарифи? Чому не оприлюднено належних розрахунків? Невже 
наші «мужі» не розуміють елементарної істини: зубожіють люди 
– зубожіє й внутрішня економіка держави.  

Анна, 55 років, с. Палашівка: «Корупційна система навіть 
не завуалювалася»

– Тільки-но уявити: 100 кубів газу – більше 700 гривень (при 
пенсії – 1050 грн.). Нас залишають без куска хліба. І це тоді, коли 
ми й без того в постійній тривозі, бо гинуть, стають каліками наші 
діти. Хіба за зубожіння народне вони кладуть власне життя на 
вівтар?.. Думали, вже встали з колін, здійснили революцію, при-
йшли до влади справедливі чесні люди. От тепер усе поверне в 
добре русло. Ач ні… не так сталося, як хотілось-гадалося. Хто 
подумає про народ, отой нардеп, у якого 15 тис. грн. зарплати?! 
Якби «посадити» їх всіх на мінімальне утримання, то добре би 
думали перш ніж приймати негідні безглузді рішення. Де лю-
страція? Де знищення корупції? Гляньмо, в нашому районі кар-
динальні зміни відбулися? Ні! Всі й усе залишилося на місцях, а 
корупційна система навіть не завуалювалася. Звикли посадовці 
до хабарів, ще й торги влаштовують (хто дасть більше), без них 
і пальцем не ворухнуть, щоби хоч щось зробити для простої лю-
дини. 

Галина, 60 років, с. Товстеньке: «От і живемо… по-
новому…, але не в значенні «краще»» 

– Мене не влаштовують європейські тарифи, а пенсія – як у 
відсталих країнах Африки. Як можна змиритися з підвищенням у 
7-8 разів цін абсолютно на все, що споживає людина, при мізер-
них прибутках. Напрошується думка, що Президент і його прибіч-
ники узурпували всіх привладників, аналогічно до попередників, 
супроти котрих і повстав народ. Пробиваючись у «верхи», окремі 
теперішні нардепи привселюдно грізно вигукували, що треба 
ламати хребет корупційній владі; а тепер самі ж і стали части-
ною того «хребта». Гляньмо, що коїться лишень-но в Міністерстві 
оборони України… Корупція процвітає! Куди дівається волон-
терська допомога європейських країн? Та самі ж «високі чини» 
й перепродають зброю, військову амуніцію та навіть харчі, саме 
на цьому й наживаючись. А контролю за цим немає ніякого. Вже 
й військовий збір із кожного утримують (навіть у тих, хто воює), а 
покращення забезпечення наших вояків так і немає. То, мабуть, 
кошти, які виділяють на оборону нашої держави, не доходять до 
цільового призначення, а осідають у кишенях тих, кому війна – 
мати рідна… І щоби не повторилася кабала «регіоналівська», та 
вже в іншому, скажімо, амплуа, треба знову повстати народові 
українському, нагадати про свої права, а владі – про її обов’язки. 
Людей, які відкрито говорять про реалії всіх подій в Україні, нази-
вають 5-ю колоною  Кремля… Чому? Адже народ вимагає спра-
ведливості. Обіцяв пан Порошенко, що житимемо по-новому. От 
і живемо… по-новому…, але не в значенні «краще». 

Вікторія, 25 років, м. Чортків: «Верхам» не завадило би зі-
йти до «низів»

– Звичайно, на життя завжди можна скаржитися, особливо 
на сьогодення… Та подивімося на все з іншого боку. Для пен-
сіонерів підняття тарифів, це в якійсь мірі безвихідь, а ось для 
молоді є певна наука й повчання щодо економії, бо ж юнь звикла, 
направду, жити на широку ногу. Ще й за кошти батьків. Суджу 
по своїй сім’ї: проживаючи колись з батьками, не задумувалися 
про підняття тарифів на комунпослуги і над економією. Зараз, 
підраховуючи сімейний бюджет, посилення направили в бік еко-
номії води, електроенергії, газу тощо. Звичайно, тарифи «б’ють 
по кишені» і заощадити важко, проте саме таке становище спо-
нукає до виваженості та знаходження альтернатив. Безумовно, 
пристосовуватися до несправедливості не слід. Перш ніж реа-
лізовувати якісь нововведення, «верхам» не завадило би зійти 
до «низів», подумати над тим, а чи буде добре всім людям, при-
слухатися до народу. 

(Далі буде)

Тетяна ЛЯКУШ 

Будемо жити чи виживати?..
Гаряча тема
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Пошанування

У складний для нашої країни час десятки тисяч патріотів 
обороняють від терористів, окупантів свободу, незалежність 
та територіальну цілісність України. Наші захисники, як ніколи, 
потребують уваги і розуміння від своїх співгромадян, у тому чис-
лі і від дітей та молоді. За ініціативи міського відділу освіти 12 
травня у Чорткові, на центральній площі міста, відбувся благо-
дійний ярмарок, мета якого полягала у збиранні коштів на по-
треби бійців АТО.

Участь у цьому ярмарку взяли діти чортківських шкіл та садоч-
ків під керівництвом батьків, викладачів та вихователів. На за-
ході були представлені різноманітні вироби, виготовлені руками 
дітей: прикраси із бісеру, вітальні листівки, сувенірна продукція, 
картини. Та найбільший ажіотаж викликали солодощі, які діти ви-
пікали разом зі своїми батьками. Зроблені з любов`ю, вони роз-
куповувалися чортківчанами на-ура. Ціни – помірковані. Помітно 
було, що школярі з радістю та захопленням продавали свою про-
дукцію, адже у всіх одна ціль – допомогти бійцям АТО. 

«Особисто я дуже зраділа, коли дізналася, що має бути та-
кий ярмарок, і зможу якусь частинку себе віддати, щоб бодай 
чимось допомогти нашим військовим у зоні АТО», – говорить 
Аліна, учениця Чортківської ЗОШ № 5 І – ІІІ ст.

Усі зібрані від продажу товарів кошти спрямують на допомогу 
військовим, які несуть службу у зоні АТО.

    Роксолана ПАЛИЦЯ
студентка ІV курсу відділення 

«Видавнича справа та редагування»
Галицького коледжу 

ім. В`ячеслава Чорновола  

У неділю, 10 травня, в с. Зарваниця  голова обласної 
державної адміністрації Степан Барна та народні 

депутати України Микола Люшняк, Тарас Юрик, Олег 
Барна з нагоди Дня Матері зустрілися із матерями 

та дружинами, сини та чоловіки яких загинули під час 
проведення АТО та Революції Гідності. 

Присутність матерів та дружин Героїв на цьому духовному 
святі шани та поваги організували представники районних 
адміністрацій, на плечі котрих, як представників держави на 
місцях, лягла опіка за сім’ями загиблих героїв. 

Спочатку у головному храмі нашого духовного центру ду-
ховенством краю із сотнями присутніх християн-паломників 
була відправлена літургія за упокій душ загиблих Героїв, 
після чого учасники дійства молилися за життя та здоров’я 
наших войнів, за перемогу, мир та спокій на нашій землі. 
Були сказані теплі слова духовними отцями, представника-
ми громадськості та влади області, народними депутатами. 
Матерів, дружин та дітей загиблих привітав хор семінаристів. 
Матерям Героїв були вручені подяки за материнську самовід-
даність, неоціненний внесок у виховання гідного захисника 
України та з нагоди Дня матері. Як сказав народний депутат 
від нашого округу Олег Барна: «Із грудним молоком ви, ма-
тері, передали своїм дітям не тільки життя, любов до бать-
ків, рідних, ви передали істинну мужність і сміливість, що не 
дозволило їм (як деяким іншим) ховатися за спини дітей та 
дружин. Ви, матері, передали своїм синам любов до нації, 
України, любов до ближнього, заради котрого вони пожерт-

вували найдорожчим, що є в людини – власним життям. Ви 
втратили своїх синів, дружини втратили чоловіків, а діти – 
своїх батьків, Україна втратила найдостойніших громадян. 
Зате українська нація отримала в їх образі ангелів-охорон-
ців, які оберігали і продовжують оберігати наш спокій; наш 
народ отримав національних Героїв, подвиги і жертовність 
котрих є прикладом для всіх, і на ньому будуть виховуватися 
майбутні покоління».

Пресс-служба народного депутата України О.БАРНИ

День пам`яті й примирення

Керівництво області та ряд народних депутатів 
вшанували матерів загиблих Героїв у Зарваниці

Добра справа
Благодійний ярмарок 

по-чортківськи

А червоні маківки, що проросли тоді, сім 
десятків літ назад на полях битв і знову 
рясно сходять крапельками крові новітніх 
захисників волі й суверенітету України, ми-
нулої п`ятниці розквітли пломінкою барвою 
на лацканах убрань учасників мітингу з на-
годи Дня пам`яті та примирення і 70-ї річниці 
Перемоги над нацизмом у Європі та завер-
шення Другої світової війни – він традицій-
но зібрав небайдужу спільноту на міському 
кладовищі. Бо мак – то символ цього дня, 
відтепер і в Україні, як у всій Європі. 

Цьогоріч ми вперше, подібно до інших єв-
ропейських держав, звичної травневої пори 
не святкуємо, а вшановуємо, акцентуємо не 
на історії військових дій, а на життєписі окре-
мих людей. На істинній, а не голошеній упро-
довж десятків літ радянською пропагандив-
ною машиною статистиці щодо офіційних 
втрат України у Другій світовій війні. 

Вистояну кладовищну тишу ще передполу-
дневої пори порушено лунким велелюддям. 
Державне, синьо-жовте, і «бандерівське», 
червоно-чорне, знамена, церковні хоругви. 
Спочатку побіля братської могили воїнів, по-
леглих у Другій світовій війні, а відтак могили 
борцям за волю України та меморіалу жертв 
більшовицьких репресій численною душпас-
тирською братією соборно відправляється 

поминальна панахида. І нині немає, не від-
чувається переважаючої домінанти одних 
вояків над іншими, бо пам`ять про обидві ка-
тегорії рівноцінна. Як згодом спом`яне у сло-
ві до присутньої спільноти заступник голови 
райдержадміністрації Іван Віват, українці, не 
маючи власної державності, змушені були 
воювати у складі Червоної армії за чужі ін-
тереси. А вояки Української Повстанської Ар-
мії, випереджаючи плин історії, клали життя 
за вільну незалежну Україну. Однак і ті, й інші 
сповідували спільну мету: боролися з двома 
тоталітарними режимами. І нині нам нема 
що ділити, зате є що боронити. Абсолютно в 
дусі часу, надзвичайно популярно й потрібно 
виступаючий головний гуманітарій району, 
спершу поцінувавши змаги нинішньої укра-
їнської влади злучити воєдино, помирити 
представників різних гілок визвольних зма-
гань, все ж закцентував на визначальній ролі 
в тому передовсім Майдану, а відтак АТО, 
онуків та правнуків отих дідів, котрі нині про-
стягнули одне одному правиці й обнялися.

«Пам`ятаємо, перемагаємо» – гасло ни-
нішніх днів. Недарма вони позначені раз у 
раз повторюваними словами «меморіал», 
«меморіальний»: memory – пам`ять. Маємо 
сповідувати й інше, споріднене гасло «Укра-
їна понад усе!», помітне передовсім спадко-

ємністю поколінь. Недарма ж голосить сло-
во очільниця районної Спілки репресованих 
Софія Гунько. І тут, біля могил полеглих за 
дзвінколуння прийдешніх весен, стоять на 
чатах нинішні вояки. Фонограма: лине a 
cappeella «Степом, степом йшли у бій сол-
дати...», стеляться до підніжжя бронзового 
солдата, на надгробні плити квіти і пооди-
нокі, й цілі оберемки. І – гірлянда слави від 
нинішнього воїнства. Жовто-блакитні зна-
мена майорять у височині могили-кургану 
борцям за волю України. Ще одна гірлянда 
слави, квіти й поминальні свічі здіймаються 
в ту високість, до наших витоків-глибин, у су-
проводі теж акапельного співу – то народний 
аматорський хор «Благовіст» церкви Непо-
рочного Зачаття Пречистої Діви Марії вико-
нує народний наспів «Спіть, хлопці, спіть...», 
присвячений січовому стрілецтву, в обробці 
композитора Григорія Курцеби спеціально 
для цього колективу. І врівень з тим лягають 
барвисті травневі пелюстки й на могилу за-
гиблого в зоні АТО чортківчанина Романа 
Ільяшенка, спом`янутого в пастирському 
слові єпископа Бучацького кир Димитрія 
(Григорака). Їх, новітніх мучеників за україн-
ську землю, що стали на прю із зазіхаючим 
на нашу волю ворогом, поціновували за взі-
рець нездоланності українства і владика 

УГКЦ, і отець-декан УПЦ КП Михаїл Левко-
вич, і Чортківський міський голова Михайло 
Вербіцький.

Баладу про неминаючі національні обере-
ги – мідний хрестик та материнський виши-
ваний рушник виспівано родинним вокаль-
ним тріо Майдаників у складі Юрія, Дмитра 
та Людмили; одвічні неміліючі цінності – «очі 
материнські і біляву хату» солісткою Олек-
сандрою Кашубою. Народний аматорський 
хор національно-патріотичної пісні під ору-
дою Бориса Бойка вторив наспів про стрі-
лецьку могилу, а вокальний дует Чортків-
ської школи-інтернату у складі Віри Попик 
і Тараса Скуржанського – про відважних 
братів-повстанців, одержимих гаслом «Воля 
або смерть!». «Ми всі – одна сім`я, єдина ми 
родина, мільйони різних «я», а разом – Укра-
їна!» – не приховував гордості за свою при-
належність пісенною строфою соліст Павло 
Червінський. «Ми в своїй вкраїнській хаті 
діждемося сонця!» – потверджував йому в 
унісон поетичним словом читець Василь Ка-
пустинський. І той оптимізм – надихаючий, 
настановляючий, благословляючий – від-
лунював поривами бентежного травневого 
вітру вдалеч, у майбутність...

Анна БЛАЖЕНКО
Фото Володимира ШЕРСТІЯ

Нехай вічні вогні на могилах горять,
перед ними завжди на коліна ставаймо..

«Ой там у лузі, там при дорозі червоні маки розцвіли...» – такі слова тривожною бентегою згодом злинуть-спливуть у текстурі цього пам`ятно-скорботного мітингу-
реквієму. «Ой там три браття з Прикарпаття за Україну полягли....» – буде виспівано далі. Направду зусилля їх всіх – тих, хто поборював нацизм під різними прапорами, були 

спрямовані в спільне русло, що й означив нарешті, задекларував  велелюддям День 8 травня – пам`яті та примирення.
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Присвята

Спомини

Згадаймо тих, що зберігали нам здоров’я
в добрий час і в час негоди… 

На превеликий жаль, 70-річчя 
нашої спільної перемоги в Другій 
світовій війні затьмарене неого-
лошеною «гібридною» війною з 
російським агресором на Сході 
України. З колишнім так званим 
старшим братом наші діди, бать-
ки, брати пліч-о-пліч воювали з 
фашистською нечистю, звільня-
ючи нашу територію та народи 
Східної Європи від рабського по-
неволення. 

За неповними даними – понад 
2,5 млн. українців, які служили в 
Червоній армії, полягли на полі 
бою. Братськими могилами всія-
ні міста й поля України, Білорусії, 

Молдавії та країн Східної Європи… А скільки вояків поверну-
лося з війни каліками, інвалідами?! 

У кожному, навіть найменшому селі Чортківського району 
було мобілізовано в середньому від 30 до 100 осіб, із них менше 
половини повернулися додому живими або інвалідами. Й тому 
прикро до сліз, коли в божевільній маячні президент Путін заяв-
ляє, що і без України Росія перемогла б у війні. Яка ницість, яка 
підлість!.. Хто, як не Україна та Білорусія, зазнали найбільших 
людських і матеріальних втрат?! Вогняне колесо прокотилося 
Україною туди й назад, забравши за 40 місяців 10 млн. україн-
ців, залишивши випалену землю, руїни десятків тисяч сіл. Не 
оминула війна й охорону здоров’я України, зникло з лиця землі 
понад 500 лікарень, 200 пологових будинків, понад тисячу ам-
булаторій та поліклінік, більше 8 тисяч аптек; майно ФАПів було 
пограбовано. Супутниками війни були ще й інфекційні хвороби: 
сипний і черевний тиф, дизентерія та інші. 

Пам’ять про війну живе в кожному з нас, хто пережив її. Тра-
гізм тих літ не обійшов і мою родину: в липні 1945 р. із Ленін-
градського військового шпиталю повернувся інвалідом ІІ гру-
пи після осколкового поранення грудної клітки та плечового 
поясу мій батько. Фронтове поранення отримав під Лієпаєю 
(Латвія); рани звели його в могилу на 47-му році життя… Із роз-

повіді батька ми перейнялися неоплатною вдячністю до ме-
дичних сестер-санітарів, які в часі боїв, під кулями рятували 
поранених, надаючи їм першу медичну допомогу; і батькове 
життя врятувала невідома медсестричка, котра понад 300 ме-
трів під шквалом куль повзком тягла його, пораненого, після 
перев’язки, на плащ-палатці до збірного пункту; звідти його 
поетапно доставили у спецшпиталь м. Ленінград. 

Бачачи його страждання від незагоєних ран, я визначив 
для себе майбутню професію – стати лікарем. Після закін-
чення Станіславського (нині – Івано-Франківськ) інституту 53 
роки працював у Чортківській ЦРЛ. Довгі роки трудився поруч 
з колишніми фронтовими лікарями, медсестрами, котрі нам, 
молодим спеціалістам, передавали не лише свій набутий до-
свід, а й душевність, доброту, милосердя, гуманне ставлення 
до хворих. 

Згадаймо імена людей, котрі у важкі післявоєнні роки бра-
ли важливу участь у відбудові медичної галузі Чортківщини. 

З.Довгалюк – майор мед-
служби, головний лікар ЦРЛ, 
заслужений лікар України, 
завідуючий хірургічним від-
діленням; Д.Столяренко – хі-
рург-травматолог; Й.Нечай 
– лікар-терапевт, зав. відді-
ленням; І.Герстен – підпол-
ковник медичної служби, зав. 
терапевтичним відділенням; 
Ф.Кружкова – капітан мед-
служби, зав. дитячим від-
діленням; Ю.Шварцбурд 
– підполковник медслужби, 
райпедіатр; А.Смиренникова 
– капітан медслужби, зав. 
ЛОР-відділенням; О.Ананьїн 
– полковник медслужби, 
лікар швидкої допомоги; 
К.Просінкевич – фельдшер 

партизанського загону на Хмельниччині, канд. мед. наук, зав. 
дерматологічним відділенням. 

Із середніх медпрацівників: Р.Осипова – медсестра хі-
рургічного відділення; Є.Черевко – лейтенант медслужби, 
медсестра дитячої консультації; Н.Леонова – фронтова мед-

сестра, котра дійшла до Берліна та розписалася на стіні рейх-
стагу, старша медсестра онкологічного відділення; М.Глеб-
Кошанська – старший лейтенант медичної служби, головна 
медсестра лікарні; М.Мстиславська – акушерка пологового 
будинку; Т.Ліхачова – капітан медслужби, старша медсестра 
дитячого відділення; М.Дума – медсестра інфекційного відді-
лення; А.Майсак – операційна 
медсестра партизанського 
загону; Р.Мироненко – мед-
сестра дитячої палати поло-
гового будинку; В.Тимофеєва 
– солдат-санітар хірургічного 
пересувного польового гос-
піталю, медсестра дитячої 
консультації; В.Брагін – вій-
ськовий фельдшер, зав. дез-
відділенням; І.Коречковський 
– санінструктор, працівник 
дезвідділення; Н.Борова – 
медреєстратор комісії ЛТЕК; 
Л.Сукманова – медсестра 
санпотягу на Білоруському та 
Воронежському напрямах і під 
Москвою; В.Лагутіна – санін-
структор, фельдшер швидкої 
допомоги.

Ратні подвиги багатьох із них відзначені високими урядови-
ми нагородами. Добра професійна підготовка медпрацівників, 
їх мужність, самопожертва допомогли зберегти життя та по-
вернути в лави армії 72,3 відсотка поранених і 90,6 відсоткам 
хворих солдатів значно знизити рівень інвалідності. 

До цієї важливої праці причетні й наші медпрацівники. 
Відзначення 70-річчя Перемоги над нацизмом не може бути 

радісним, бо той, з ким спільно боронили рідну землю, тепер 
став для українців запеклим ворогом, що анексував Крим і ни-
щить наш багатий східний регіон, і, підтримуючи сепаратистів, 
проливає невинну кров наших синів і доньок. Проте нас не здо-
лати, ми – незборимі, бо сильні духом. Український народ був, 
є і буде, й ніхто, як писав В.Симоненко, «не перекреслить наш 
народ». 

Стефан ГРИЦЬКІВ, 
заслужений лікар України, 

почесний житель Чорткова 

На фронтових світлинах: Захар Довгалюк, Марія Глеб-
Кошанська (Казанцева), Євгенія Скульбашевська-Черевко.

А людина на своїй 
землі росте! 

(Поч. у № 17 (8514) 
від 8 травня 2015 року)

Отже, я, перезимувавши 1939-1940 рік, за-
кінчував перший клас. Запам’ятав, як школа 
з Хом’яківки йшла парами до Ягільниці на 
головний майдан містечка (тоді Ягільниця 
була містом), вимощений квадратними пли-
тами. Пам’ять зберігає це місто компактним, 
з поверховими будинками, крамничками 
приватними, з синагогою, церквою, косте-
лом, з базаром в його центрі, вимощеним 
бруківкою тощо... 

Було Перше травня 1940 року. Напередодні 
випав дощ, тому під плитами була вода. Я стояв 
на одній плитці і, похитуючи її, бризкав водою 
на ноги учнів, які поступово від мене відступали 
і стрій парами був порушений. Якісь люди голо-
сно виступали завдяки підсилювачам з трибу-
ни, вигукували якісь гасла, майоріли червоні 
прапори. Виявляється, що то був мітинг! Школа 
з Хом’яківки перебувала на мітингу в центрі міс-
та Ягільниця! (Відстань в один бік – до 3-х кіло-
метрів).

Весна 1940 року! У розмовах людей 
з`явилось нове слово «колгосп». Селяни по-
боювались його організації. (І, зрештою, в 
якому з навколишніх сіл ягільницького куща 
було організовано малий колгосп до почат-
ку війни 1941 року, мені невідомо, хоча з цієї 
теми у місцевому музеї історії села Ягільниці 
є матеріали). Та селяни продовжували одно-
осібно працювати на батьківській землі, ви-
рощуючи добрі врожаї. Наша сім’я з шести 
осіб на Манівці біля Ягільниці обробляла 
один морг поля, котрий дістався моїй бабусі 
Ганні в придане. Я не раз бував з батьками 
на цьому моргу. Там вирощували кукурудзу, 
буряки, гарбузи, соняшники, коноплю, квасо-
лю – так було добре для сівозміни. А коли 

зернові посіяли, то в полі на Манівці я не бу-
вав… А жаль.

Зате на хом’яківських полях знав багато 
господарів і вони мене знали, бо я пас біль-
ше десяти корів і телят. І всякий підпас виро-
щуваних сільгоспкультур падав… на мене. 
Польовий (наглядач за виконанням робіт на 
панському полі) мав до мене претензії і коли 
він їхав на коні по вигоні села, то пастухи 
були надто обережні. 

Найбільше мені подобалось у полі перед 
жнивами. Яка краса виросла! Господарі везли 
возами вирощене на свої обійстя, котрі в та-
кій порі були багатими. Хто в кого був у борж-
никах – розраховувався. Млини працювали 
день і ніч і там було завізно! А налічувалось 
їх по річці Черкасці до десяти. Річка Черкас-
ка має 25 кілометрів завдовжки і протікає від 
Ридодубів (з млаковини) до Сосулівки через 
Черкавщину, Стару Ягільницю, Шульганівку, 
Долину, Ягільницю, Салівку. В пізніші роки я 
побував там, де Черкаска впадає в річку Се-
рет… Але мене сосулівські жінки «вирахува-
ли», що нетутешній і по городах ходжу. «Ади, 
ще його тут не було! І що він тут знайшов?».

Як приємно людині, коли вона вперше зна-
ходиться серед особливої краси полів, лісів, 
ставів, річок. Серед села чи міста вперше! 
Це є Україна наша.

А ми виживали! 
І ми живемо…

Останні місяці 1939 року в нашому селі 
Хом’яківка (тепер в Нагірянці) вечорами по 
«десятихатах» відбувалися сходи, де меш-
канці слухали агітаторів з питань «Консти-
туції Союзу РСР», а також організації кол-
госпів. Люди свою землю любили, активно 
восени, де треба, засіяли житом, пшеницею. 
Зорали під ярину. Вивозили перегній на 
поля, покриті снігом. Добре годували худо-
бу. Діти ходили до школи. Наш тато Євстахій 
Осадца бував на таких сходах в хаті одно-
сельчанина Ґраношта, котрий працював на 

залізничній станції Ягільниця.
Йдучи до школи в першому класі, я зустрі-

чав його на вулиці, коли він поспішав до пра-
ці, той чоловік прихильно зі мною розмовляв. 
У такі дні я часто чув з розмов слова: кур-
кулі, середняки, бідняки, «околгоспування» 
людей і багато інших, котрі радянська влада 
приносила в сільський лексикон… Власне, 
то були екстремальні умови життя села!

 До Різдвяних свят 1940 року люди готува-
лися заздалегідь: різали свиней – і я вдома 
казав мамі, хто може продати м’ясо. «Взяв 
чвертку свині», – говорив мій вуйко Володи-
мир Чорній з Нагірянки (село було дотичним 
до Хом’яківки). Наш великий пес Картусь 
якось вночі притягнув клуб свині і нас, трьох 
дітей – мене, Степана, сестру Ганнусю, бра-
та Костю, це здивувало і розсмішило, ми так 
щиро сміялись і раділи! Завірюха замела 
сліди! 

Пригадую ще один такий суто родинний 
момент із тих важких років. Мама жартівли-
во якось застерігала нас, своїх синів і донь-
ку: будете мати ще сестричку або братика. 
І дійсно, 10 травня 1940 року народилася 
сестричка, яку за моєю пропозицією на-
звали Надією. Я запам’ятав, що в зливний 
дощ її привезли на возі з хрестин в церкві, 
а віз зупинився в калюжі води на подвір’ї… 
До речі, ще одна заувага: ми, четверо ді-
тей, живі й досі (від 22 квітня цього року всі 
ми – пенсіонери). Радіємо кожній зустрічі в 
батьківській хаті, де живу я.

…Тривожно було зимою в селі: ночами 
арештовували окремих людей, деяких я 
знав. У пісні, котру співали місцеві парубки, 
були слова «Кують у кайдани, в’яжуть назад 
руки і вивозять у Сибір на страшенні муки. 
Прощай, Україно, прощай, мамо, тату…». 
Все менше і менше було чути вечорами та-
ких тужливих пісень… 

Польська колонія Костюшівка так само не-
спокійна була – звідти поляків також арешто-
вували, сім’ї вивозили в Сибір. Дехто через 
десятки років повертався, але дуже мало 
тепер ще живих… Зокрема, Ганна Кіт (дівоче 
Гула). Вона, до слова, має онука Василя Кота 
– лейтенанта ЗС України!

Але весна 1940 року оживила село – і по-
чали деякі господарі сіяти ячмінь на про-
сохлих (у березні!) ділянках чорнозему, 
чулися радісні розмови про зроблене тих 
селян, хто встиг засіяти свій шмат землі. І я 
це запам’ятав… Але актуальними темами у 
розмовах були питання про війну і колективі-
зацію землі. Дехто почав приховувати сіль-
госпінвентар і посівний матеріал. Ввійшло 
у вжиток слово «конфіскували». Фільварок 
в Марилівці перестав існувати – його влас-
ники змінили місце проживання, але, коли я 
забіг до свого однокласника Шпуняра в Ма-
рилівці, то побачив у великих стайнях корів, 
біля яких працювали жінки, а величезна купа 
гною не була вивезеною…

Гуральня не працювала, а хутір Марилівка 
принишк якось. 

На високих тополях вороння з карканням 
гніздилося, а мій однокласник Шпуняр зумів 
добратися до гнізд і викидав звідти воро-
ненят, котрі геть розбивалися на присохлій 
землі. Кричали на нього жінки, але він від-
крикував: «Що ви мені зробите!?». І це був 
першокласник! Він вже помер.

Взагалі з нашого українського першого 
класу тепер троє ще живі: Антін Чортків-
ський (82 роки), Марія Кулага (82 роки), і я, 
Степан Осадца (82 роки). При випадкових 
зустрічах на вулиці села розмовляємо, деко-
ли радіємо від прожитого дня. Батько Антіна 
Чортківського – Василь Чортківський заги-
нув на війні, залишивши четверо дітей: Кази-
мира, Стефанію, Антіна й Олесю. Стефанія 
відійшла у засвіти… Колись у першому кла-
сі я заходив до цієї хати однокласника, то 
запам’ятав його батька – високого чоловіка 
з похиленою головою. Тоді була весна 1940 
року. І ми ходили босі, і грали галку босі, лиш 
до церкви ходили взуті…

Степан ОСАДЦА,
 полковник запасу, учасник бойових дій 

з розмінування в Україні, уповноважений 
Чортківського об’єднаного міського 

військового комісаріату

Пам’ять серця
(До 70-річчя Перемоги над нацизмом)

А було все так...
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Повнозерний ювілей

Була зима. Йшов сороковий рік...
Напередодні вечора святого 
Прийняли рішення, знаменне для усіх, –
В Чорткові працюватиме педшкола.

Пливли буремні нелегкі роки:
Всі брались не до книжки, а до зброї.
Та в рідну хату повертались вояки 
І знов продовжилось навчання у педшколі.

Старанно літери виводились пером,
При каганці, на жовтому папері.
Не було книг, був рідкістю альбом,
Та був запал і труд важкий, щоденний.

Вже й сорок п’яті. Вже й нова доба,
Вже не педшкола, а Чортківське педучилище.
У стінах цього «закладу ума»
Багато вчителів Вкраїни вчилося.

Несли на крилах в світ свої знання,
Приходили сюди вже їхні діти.
У храмі культу розуму й добра
Багато поколінь отримало освіту.

Вистукує хвилини невгамовний час 
Нові вже корпуси, гуртожиток великий.
Вже не училище, а коледж.
Та все те ж бажання знань, 
                                         ті ж прагнення великі.

Сімдесят п’ятий нам уже минає,
Та наш запал горить, вогонь не згас.
Барвінського над нами дух витає,
Могутній дух науки тут воскрес.

Господь, напевно, дуже любить нас,
Бо заклад наш статечного вже віку.
Сьогодні день народження у нас.
В студентах вже давно немає ліку.

У кожному куточку на землі,
Не тільки на теренах України,
Працюють скрізь чортківські вчителі,
Несуть знання у світ во славу Батьківщини.

Даний авторський вірш-присвята випускниці 
педагогічного  училища 1994 р., а нині викладача 
Наталії Волощук став прологом до урочистої 
академії з нагоди 75-річчя Чортківського 
гуманітарно-педагогічного коледжу імені 
Олександра Барвінського. Дійсно, кращих слів 
годі дібрати, аби у кількох віршованих рядках 
умістити минуле й сьогодення  навчального 
закладу, аніж ті, що народилися в серці людини, 
котра на традиціях чортківської педагогіки 
формувалася як особистість і вже нині виховує 
молоде покоління освітян. Але це було пізніше, 
а розпочиналося все на подвір`ї закладу…

Того травневого дня, 7 травня, рясно поливав 
з неба дощ, допоки з’їжджалися з усіх усюд ша-
новані гості. Київ, Тернопіль, Івано-Франківськ, 
Одеса, Білгород-Дністровський... Практично 
вся мапа України. Поважні професори, доктори 
наук, а колись – 19-річні випускники повертали-
ся, мов ті лелеченьки, у рідну альма-матір на 
зустріч зі своєю юністю.  

Початок дійства дещо затримувався, бо очі-
кували на приїзд керівництва області – влас-
ника закладу. І – о диво! Надокучливий зовсім 
непотрібний дощик перестав, коли на свято за-
вітали майже водночас преосвященний влади-
ка Димитрій Григорак та голова обласної ради 
Василь Хомінець, і поважна делегація в голові 
з очільниками духовної і світської влади виру-
шила до духовного центру коледжу – скульпту-
ри Ангела, що тримає в руках кам`яний хрест з 

дивовижною історію (про це свого часу писала 
районка), до підніжжя якого у супроводі сту-
дентського хору поклала кошик з квітами. Квіти 
від обласної ради лягли й до іншого культового 
місця – погруддя видатному державному діячу, 
педагогу Галичини Олександру Барвінському, 
чиє ім`я гордо носить коледж останнє десяти-
ліття. Та за якусь мить подвір`я наповнилося 
чималим гуртом юнаків та юнок у білосніжних 
різнобарвних вишиванках і площа замайоріла 
жовто-блакитними стягами. Музично-хорео-
графічною композицією «Україна – понад усе!» 
вони неабияк зарядили своєю молодечою енер-
гією присутніх. Але це був тільки початок…

У фойє зустрічаєш усміхнені обличчя ви-
кладачів, студентів, гостей. Свято ж бо! А їм 
ще й пощастило тут працювати і навчатися в 
ювілейний рік, який трапляється раз на чверть 
століття.

Святково прибрана актова зала коледжу, 

особливо вражала виставка вишитих рушни-
ків. На сцені під штандартами училища (то вже 
історія) і коледжу тим часом налаштовується 
народний оркестр народних інструментів під 
керівництвом Петра Гарбуза – гордість гумані-
тарно-педагогічного. Саме йому було надано 
честь музично-поетичною композицією «Ме-
режить спогадів крило» (художнє читання на-
веденого вище вірша виконувала його авторка 
Н.Волощук) відкрити дійство. 

На правах господаря закладу слово взяв 
вперше народно обраний рівно шість років тому 
керівник – директор коледжу Роман Пахолок.

«Висока світла аура панує у цих стінах, і це не 
просто слова, – переконаний Роман Іванович. 
–  Тут закладена добра класична вчительська 
школа. Адже ще 1909 р. у нашому місті була за-
снована вчительська чоловіча семінарія (у 1934 
р. за реформою освіти припинила існування), 
тож вік Чортківської вчительської школи нара-
ховує понад століття. 

Рівно 11995 випускників вийшло зі стін на-
шого навчального закладу за сім з половиною 
десятиліть. Чудова матеріальна база, новітні 
інноваційні технології, хороша робоча атмос-
фера, де досвідчені ветерани педагогічної ниви 
з понад півстолітнім (!) трудовим стажем тісно 
співпрацюють з молодими амбітними 30-35-річ-
ними викладачами».

Пан директор не проминув подякувати своїм 
колегам, студентам, численним гостям за те, 
що розділили радість з приводу відзначення 
святкового ювілею, і… запросив усіх на 100-річ-
чя закладу, ім`я якому – Чортківська вчитель-
ська педагогічна школа.

За тим слово мали почесні гості, передусім 
преосвященний владика Димитрій Григорак, 

котрий вдарував гуманітарно-педагогічному ко-
леджу найбільшу святиню єпархії – копію ікони 
Улашківської Божої Матері, а також митрофор-
ний протоієрей Михаїл Левкович.

«Тернопільська обласна рада небезпідстав-
но гордиться своїм одним із найкращих закла-
дів – Чортківським гуманітарно-педагогічним 
коледжем ім. О.Барвінського», – наголосив у 
своєму вітальному слові її голова Василь Хомі-
нець, котрий нагородив ряд працівників цінними 
подарунками і пошанував грамотами.

Того дня грамот і подарунків, як завше у таких 
випадках буває, було багато: від департаменту 
освіти і науки обласної держадміністрації, які 
особисто вручав його очільник Любомир Крупа; 
від районної влади ювілярів вітали перший за-
ступник голови райдержадміністрації Валерій 
Запухляк і заступник голови районної ради Лю-
бомир Хруставка; міської – її очільник Михайло 
Вербіцький; від обласної організації профспілки 
працівників освіти і науки – Ольга Лапіна; від ко-
лишніх випускників – доктор педагогічних наук, 
професор Тернопільського педуніверситету 
Ярослава Кодлюк;  понад два десятки директо-
рів вищих навчальних закладів І – ІІ рівнів акре-
дитації області вийшли з колективним вітанням, 

виступ яких завершував як найближчий сусід 
директор Чортківського державного медичного 
коледжу Любомир Білик, подарувавши колегам 
нарисовану на зрубі дерева ікону та пісенне ві-
тання. Привітали ювілярів і головний лікар рай-
лікарні Роман Чортківський, начальник міського 
управління освіти Тетяна Яремко, представники 
районної спілки воїнів-«афганців» Михайло За-
блоцький і Михайло Чорній та ін.    

Зал піднявся і вибухнув оваціями, коли  на 
сцену запросили  91-річну Софію Михайлівну 
Якимець-Угляр, випускницю педагогічного учи-
лища 1946 р. Поважного віку жінка не могла 
стримати сліз, пригадуючи нелегкі  повоєнні 
студентські будні. Мимоволі непрохані сльози 
котилися з очей викладачів зі стажем, коли на 
екрані спливали обличчя працівників коледжу, 
які відійшли у засвіти. Добрим словом згадали 
колишніх директорів Йосипа Івановича Гуменю-
ка, за котрого постали новий навчальний кор-
пус і сучасний гуртожиток, Богдана Петровича 
Гречина, завдяки старанням якого училищу 
присвоєно ім`я О.Барвінського, та інших їх по-
передників. Усі вони примножували багатющу 
історію закладу, кували його славу, яку продо-
вжує нинішнє покоління викладачів та студентів 
на чолі з енергійним директором-реформато-

ром Романом Пахолком.
Однак  дійство супроводжувалося не лише 

одними вітаннями і пошануваннями. Славне 
педагогічне і своїми чисельними народними 
колективами та співочими талантами, які були 
представлені того дня. Та програма була на-
стільки насиченою, що не всім знайшлося місце 
на сцені актової зали. Адже до ювілейної річ-
ниці коледжу також було приурочене відкрит-
тя музею історії, який поповниться безцінними 
експонатами, подарованими автором цих ряд-
ків – електронними копіями усіх газетних пу-
блікацій про педагогічне, які коли-небудь вихо-
дили (з 1945 р.!) на сторінках районки. Мабуть, 
стало приємною несподіванкою для директора 
Р.І.Пахолка й вручення йому членського квитка 
НСЖУ як людині, яка майстерно володіє пером 
і тісно співпрацює з газетярами. Освячення му-
зею і літньої концертно-навчальної сцени стало 
немов антрактом для другого відділення свя-
та, що продовжилося на подвір`ї, – фестивалю 
мистецтв «Україна понад усе», де своє вміння і 
талант могли продемонструвати уже чи не всі 
і художньо-мистецькі колективи і виконавці ко-
леджу. Тут хотілося б виокремити привітання і 
виступ від громадськості міста ветерана педа-

гогічної праці, усіма знаної чортківчанки Галини 
Грицьків і наших гостей з Білгород-Дністров-
ського педагогічного училища, що подолали 
майже тисячу кілометрів – вокального тріо «Зо-
ряне намисто» (лауреата багатьох міжнарод-
них фестивалів і конкурсів), яке привіз до міста 
над Серетом колишній випускник педагогічного 
(1963 р.), заслужений діяч мистецтв України Ми-
хайло Нікіруй разом з дружиною Валентиною. 
Спів дівчат з-під перлини над морем буквально 
зачарував усіх присутніх, які нагородили колек-
тив щирими оваціями.

Розмаїтою палітрою представлених на 
сцені власних талантів і завершилася уро-
чиста частина святкування 75-річчя Чортків-
ського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. 
О.Барвінського. Тож наостанок хочеться подя-
кувати всім, хто доклався до проведення свята, 
яке вдалося на славу, і побажати усьому більш 
як тисячному дружному колективу навчального 
закладу подальшої плідної праці на ниві вихо-
вання молодої педагогічної зміни, і – як пообі-
цяв директор: до зустрічі на віковому ювілеї!

Любомир ГАБРУСЬКИЙ
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

«А найкращі з-поміж людей нехай будуть учителями!» 
(Ян Амос Коменський)



20 травня. Тривалість дня – 15.41. Схід – 5.04. Захід – 20.45. День банківських працівників

№ 18 (8515), 15 травня 2015 року
7Цінності

Унікальний витвір

– Звіт, у якому взяли участь Завод-
ська, Пробіжнянська, Джуринська та 
Улашківська школи, мав гасло «Свя-
то матерів – свято любові». І це було 
справді так, бо та любов аж струмені-
ла з кожного прочитаного, виспіваного, 
зроненого в залу слова. А найперше її 
засіяли Божим благословенням духо-
вні отці Богдан Верхомій, Мирон Карач, 
Ігор Лесюк. Глядачі мали спромогу по-
цінувати мистецьку майстерність вихо-
ванців шкіл у всіх без винятку жанрах. 
До прикладу: у пролозі її засвідчили 
учні 1 класу хореографічного відділу 
під керівництвом О.Дембіцької із За-
водського, а також їх «однокашники» 
із театрального відділу (викл. Н.Нога). 
Представлено нові форми роботи: ви-
конання всезагально улюбленої піс-
ні П.Майбороди на вірші А.Малишка 
«Рідна мати моя» солістом-вокалістом, 
директором Пробіжнянської музичної 
школи В.Приємським у супроводі ан-

самблю народних інструментів Завод-
ської школи мистецтв (кер. С.Хорощак). 
Напрочуд схвально зала сприйняла 
«Останнє побачення» у виконанні дуету 
зразкового ансамблю танцю «Галиць-
кі візерунки» під орудою О.Дембіцької, 
гімнастичний етюд «Веселка» (поста-
новка М.Хорощак). Оригінальністю від-
значилась «Полька-піццікато» у пред-
ставленні того ж оркестру народних 
інструментів із Заводського, вразив 
твором «Музика живе» (автор Л.Горова) 
вокальний учнівський ансамбль Улаш-
ківської музшколи (кер. І.Натолочна). 
А як зачарували наймолодші митці – 
першокласники Джуринської школи, 
виконавши під спів бандур Шевченкове 
«Тече вода з-під явора»! Ансамблі скри-
палів, сопілкарів, квінтет саксофоністів 

із Пробіжнянського мистецького закла-
ду виявились справді на висоті. Щиро 
й безпосередньо, зворушливо донесла 
до сердець твір «Мамо, не плач!» Діана 
Мерецька – переселенка зі сходу Украї-
ни, учениця Джуринської музичної шко-
ли, в супроводі ансамблю танцю. 

У звіті взяв участь учнівський ан-
самбль народних інструментів із Улаш-
ківців – твір «Білі тополі», в новій ори-
гінальній обробці О.Токар прозвучала 
«Пісня про матір» (муз. І.Поклада, вірші 
Б.Олійника), представлена вокальним 
ансамблем викладачів Пробіжнянської 
школи. Музичні номери були «розбав-
лені» хореографічними постановка-
ми – «Полька-українка», «Крижачок» у 
виконанні хореографічного колективу 
«Зорепад» (балетмейстер І.Гоменюк). 

А в епілозі взяли участь ведучі – 
викладачі Н.Папушак, Ю.Фотенюк, 
І.Станкевич та учні Н.Новак і В.Дмитрик, 
а також зразковий ансамбль танцю «Га-

лицькі візерунки» із виконанням україн-
ської сюїти «Уклін тобі, Україно». 

Галина Чайківська наголосила: крізь 
канву творчого звіту червоною ниткою 
пройшов образ Матері у трьох іпоста-
сях – Божої, земної і України. І в кожно-
му вимірі вона, наша Мати, – то крини-
ця духу, мудрості, перемог і страждань. 
Вшановано направду страждальну 
матір: і в часі голодоморів, і воєнного 
лихоліття, й нинішніх викликів часу – ту, 
що молиться, проводжаючи синів на 
схід, в зону АТО... Недарма і сам звіт 
влаштовано в рамках благодійності, 
адже зібрані кошти пішли на потреби 
українських вояків на Донбасі. Туди ж 
водночас відправлено й машину із 16-
ма ящиками продуктів, зібраних силами 
працівників культуральної галузі райо-
ну.

Записала Анна БЛАЖЕНКО
Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ

– Чи не найщедріший «ужинок» – аж дев`ять (!) нагород 
у вихованців Заводської школи мистецтв. Третьокласники 
хореографічного відділу під орудою викладача І.Гоменюк 
(концертмейстер С.Хорощак) отримали гран-прі конкурсу, 
представивши «Солодкий сюрприз». Перші місця дістали-
ся п`яти- та семикласникам за танці «Крижачок», «Гуцулка», 
«Дубо-танець», «Український святковий». Здобулися перших 
місць ще троє учнів цього ж мистецького закладу: третьо-
класник Назар Логуш (ударні, клас викладача С.Хорощака, 
концертмейстер Н.Папушак), першокласники Максим Ба-
бецький (баян, викл. С.Хорощак) та Андрій Лехкун (форте-
піано, викл. Ю.Фотенюк). А друге місце виборола вокаліст-
ка-семикласниця школи Вікторія Гикава (клас викладача 
Ю.Горбунової).

Наша гордість – і володар гран-прі, вихованець Улашків-
ської музичної школи, соліст-акордеоніст Володимир Карди-
нал (клас викладача С.Капія). 

Не пасли задніх на конкурсі й вихованці Чортківської му-
зичної школи. Друга премія – в учениці 3 класу вокального 
відділу Зоряни Запухляк (клас викладача О.Морозюк): вона 
виконала пісню своєї навчительки на сл. Є.Лещук «Мамині 
руки». Також другу премію отримала й другокласниця во-
кального відділу Юля Хруставка (пісня «Мрії збуваються» 
авторів Ю.Рибчинського та В.Полянського).

Усі переможці конкурсу отримали пам`ятні знаки, а викла-
дачів нагороджено Почесними грамотами за виховання юно-
го покоління.

Саме таке кредо юного дарування – нашого 
земляка, 19-річного чортківчанина Зеника 

Палагнюка, який створив унікальний портрет 
американського поп-співака Джастіна Тімберлейка 
з незвичайних матеріалів для мистецтва – цвяхів і 
ниток. Митцеві знадобилося 13 тисяч цвяхів (!) і 24 

кілометри (!) ниток. 
Твір виконаний 

у техніці «нитяна 
графіка» («ізонитка»), 
стрінг-арт. Це графічна 
техніка отримання 
зображення на картоні 
чи іншому твердому 
матеріалі; картина 
розміром 3 на 2 метри; 
важить вона чимало: 
основа – понад 60 кг, 
5 кг – цвяхи та нитки. 
Це перша картина 
Зеника, виконана у 
такій техніці; над її 
створенням юнак 

загалом працював 200 
годин; і не набридало, 
як зізнається юний 
художник, бо коли 
ти гориш якось 
справою, вона тобі 
подобається. В 
мережах інтернету 
можна побачити 
багато робіт у такій 
техніці, та цей портрет 
– просто грандіозний! 

Зеник Палагнюк на-
вчається на 3-му курсі 
факультету «Графіч-

ний дизайн» у Ко-
сівському інсти-
туті прикладного 
та декоративного 
мистецтва Львів-
ської національної 
академії мистецтв. 
У 17 років уперше 
почув пісню у ви-
конанні Джасті-
на Тімберлейка; 
хлопцеві дуже по-
добається його 
творчість як акто-
ра, так і співака. 

Близько півроку тому в Зеника визріла ідея започатку-
вати якийсь масштабний проект, от і вирішив створити 
портрет свого кумира – унікальний подарунок з нагоди  
народження сина улюбленого співака. І мріє Зеник, щоби 
ця картина висіла вдома у відомого американського поп-
виконавця.

Відеопроект, власне про роботу над сталевою карти-
ною, Зеник створював разом зі своїм товаришем Воло-
димиром Заграновським, слід зауважити, операторський 
хист якого теж заслуговує найпалкіших «віватів», просто 
підірвав Інтернет, унаслідок – призвів до справжнього 
фурору серед користувачів Інтернету (понад півмільйона 
переглядів на YouTube вже отримала картина).  

Молодому художникові телефонують і пишуть прихиль-
ники з найкращими відгуками, з’являються й перші замов-
лення на портрети в такій техніці.

Зеник Палагнюк також оголосив конкурс на своїй сто-
рінці в соцмережі «Вконтакте». Для цього потрібно по-
ширити відеоролик та інформацію про конкурс у себе на 
сторінці й прокоментувати його. Переможця художник 
обіцяє обрати за допомогою додатку random. Щасливець 
отримає в подарунок свій портрет від Зеника Палагнюка. 

На часі унікальний витвір знаходиться в Чортківському 
гуманітарно-педагогічному коледжі ім. О.Барвінського; 
робота є у відкритому доступі для всіх бажаючих, краще 
на це диво дивитись, аніж розповідати.

Зенику Палагнюку – всього 19; ймовірно, ми ще не раз 
почуємо про юне дарування Чортківщини та його твор-
чість. 

За матеріалами інтернет-видань підготувала 
Тетяна ЛЯКУШ 

Фото Ореста ЛИЖЕЧКИ та з Інтернету

Любові свято аж дзвенить
Ще у переддень світлого й прекрасного, сповитого зеленокосим травнем Дня матері найголовніша сцена 

Чортківщини – РКБК ім. К.Рубчакової представила небайдужій спільноті традиційний цієї пори творчий звіт 
музичних шкіл району. Очільниця культуральної спільноти і, до слова, режисер-постановник того дійства 

Галина Чайківська, не зосереджуючись на деталях, вдається до спроби розставити деякі акценти.

Знай наших!

Хмельницький всуціль наш!
Наприкінці квітня у м. Хмельницький відбувався І Міжнародний конкурс-фестиваль «Зірка України». Тішить, 

що учні шкіл еститичного виховання району переконливо оволоділи низкою нагород, вже вкотре упевнено 
заявивши: Чортківщина має таланти! Про беззаперечні внески до скарбнички набутків культуральної родини 

нашого краю не без гордості оповідає її очільниця – 
начальник відділу культури, туризму, національностей і релігій РДА Галина Чайківська.

«Вкладайте душу в те, 
що любите. Живіть цим!»



УТ-1
06.00 ПРОФIЛАКТИКА 
14.20 Вiкно в Америку 
15.05 Мультфiльм 
15.45 Утеодин з Майклом 
Щуром 
16.20 Книга ua 
16.50 Д/ф «Кримськi 
татари: «Крим - наш!» 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.30, 21.00, 02.30 Новини 
19.00 Перша шпальта 
19.30 Дорогi депутати 
20.00 Про головне 
21.30 Новини. Спорт 
21.50 «Подорожнi» з 
Ольгою Герасимюк 
23.00 ТРК «ЕРА» 

1+1
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 Снiданок з «1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 «ТСН» 
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» 
09.45 «Чотири весiлля» 
11.05 Т/с «Королева бандитiв» 
12.25, 13.00 «Ворожка» 
13.35, 14.10 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами 5» 
17.10 Т/с «Моя кохана Дiла» 
21.00 Т/с «Моє щасливе 
завтра» (2) 
22.00 «Грошi» 
23.30 «МIНКУЛЬТ» 
00.10 Бойовик «Розвiдка» (3) 

ІНТЕР
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Таємничий острiв» 
11.10, 12.25 Д/с «Слiдство 
вели... з Леонiдом Каневським» 
13.15, 14.25 «Сiмейний суд» 
15.25, 16.15 «Жди меня» 
18.10, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
20.00 «Подробицi» 
21.00 Т/с «Сiльський учитель» 
23.10 Т/с «Завжди говори 
«Завжди» 2» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Усе любов’ю 
змiряне до дна» 
10.35 «Назбиране» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Мамина школа» 
12.30 «Скарби роду» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Музичний калейдоскоп» 
14.00 «Вiдвертi дiалоги» 
15.00 «Подорож гурмана» 
15.35 «Життя на дотик» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 Д/ф «Третя влада в 
Українi» 
18.00 «Невигаданi iсторiї» 
18.50 «Тернопiль сьогоднi» 
19.30 «Будьте здоровi» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Тема дня» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Чаc країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 
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21 травня. Тривалість дня – 15.44. Схід – 5.03. Захід – 20.47. Іменини святкують Арсеній, Іван. Вознесіння Господнє.

19 травня, вівторок 20 травня, середа 21 травня, 18 травня, понеділок
УТ-1

06.00, 23.00 ТРК «ЕРА» 
09.05 Мiжнародний пiсенний 
конкурс Євробачення 2015. 
Перший пiвфiнал (повтор) 
11.30 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
12.35 Зроблено в Європi 
13.00, 18.30, 21.00 Новини 
13.20, 18.05 Час-Ч 
14.05 Мультфiльм 
14.25 Як ваше здоров’я? 
15.30 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
16.35 Х/ф «Iз життя Остапа 
Вишнi» 
18.15 Новини. Свiт 
19.00 Перша студiя 
19.30 ДебатиPRO 
21.35, 05.35 Новини. Спорт 
22.00 Слiдство. Iнфо 
01.18 «ПЕРШИЙ». НIЧНИЙ 
КАНАЛ 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30, 23.15 «ТСН» 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 Снiданок з «1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» 
09.45 «Чотири весiлля» 
11.05, 03.40 Т/с «Королева 
бандитiв» 
12.25, 13.00 «Ворожка» 
13.35, 14.10 «Слiпа» 
14.45, 15.45, 04.25 
«Сiмейнi мелодрами 5» 
17.10 Т/с «Моя кохана Дiла» 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Моє щасливе 
завтра» (2) 
22.00 «Iнспектор Фреймут 2» 
23.35 Бойовик «Розвiдка» (3) 
00.30 Драма «Квiти вiйни» (3) 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.25 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Горобини грона 
червонi» 
11.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 «Щастя з пробiрки» 
13.30 «Судовi справи» 
14.20 «Сiмейний суд» 
15.35, 16.15, 23.10 Т/с 
«Завжди говори «Завжди» 2» 
18.10, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Сiльський учитель» 
01.10 Т/с «Територiя краси» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.30 «Крiзь призму часу» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Академiя батькiвства» 
12.30 «Європа очима 
українця» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 «Влада таланту» 
14.00 «Зона ризику» 
15.00 «Видатнi волиняни» 
15.30 «Час змiн» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
18.00 «7 природних чудес 
України» 
18.15 «Дорога на Схiд» 
18.50 «Тернопiль сьогоднi» 
19.30 «Актуально» 
19.45 «Своє, українське» 
20.00 «Дiловий ритм» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Надiя є» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35, 20.00 Межа правди 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 

«Розкiшнi мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.00 Музична програма 
«Гал-клiп» 
12.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
13.00, 02.30 «Кузьма. Ти є 
суперстар» 
14.20, 01.00 Х/ф «Падiння 
комети» 
16.40 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
17.30 Про кiно 
17.45 Програма «Духовнi 
роздуми» 
18.45, 22.30 Мiська рада 
iнформує 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
21.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
22.40, 04.00 Х/ф «Вбити 
президента» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.50, 03.40 Т/с 
«Тринадцятий-2» 
11.40, 13.20, 16.40 Т/с 
«Снайпери. Кохання пiд 
прицiлом» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.20 Т/с «Лютий» 
18.45, 21.05 Факти. Вечiр 
20.20 Секретний фронт 
21.25 Т/с «Винищувачi» 
00.10 Х/ф «1812: Уланська 
балада» (2) 
01.55 Х/ф «Важко бути 
мачо» (2) 

СТБ
05.30, 16.00 «Все буде 
добре!» 
07.00 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
08.50, 18.25 «За живе!» 
10.00 Т/с «Самара -2» (1) 
11.55 «МастерШеф - 3» 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
19.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
20.55 Х/ф «Ой, ма-моч-
ки!» (1) 
22.35 «Давай поговоримо 
про секс 2» 
00.25 «Один за всiх» 
01.35 Х/ф «По головнiй 
вулицi з оркестром» (1) 
03.00 Х/ф «Чорний принц» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.25, 07.33, 07.55 
Kids Time 
06.12 М/с «Пригоди Джекi 
Чана» 
07.30 М/с «Барбоскiни» 
07.35 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
08.00, 18.00, 01.30 
Репортер 
08.05 Єралаш 
12.00 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
14.55, 19.00 Т/с «Воронiни» 
15.55, 22.45 Т/с 
«Молодiжка 2» 
18.20, 00.45 Абзац! 
20.00 Т/с «СашаТаня» 
21.00 Х/ф «Нереальна 
любов» 
01.35 Служба розшуку 
дiтей 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.25 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.25, 00.00 «ДжеДАI» 
08.45, 00.20 «Секретнi 
матерiали» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-5» 
12.50 Т/с «Ментiвськi 
вiйни-6» 
15.00 Д/п «Автомобiлi в 
погонах» 
15.50 Д/п «Воїни свiту. 
Iндiя» 
16.40 «6 кадрiв» 
18.55 Футбол. 1/2 Кубка 
України. «Динамо» - «Олiмпiк» 
21.30 «Хоробрi серця» 
00.35 Х/ф «Фарт» 
02.25 Х/ф 
«Вiдьма» 

УТ-1
06.00, 00.00 ТРК «ЕРА» 
09.00 Вiчне 
09.10 ДебатиPRO 
10.40 Перша студiя 
11.30 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
12.15 Слiдство. Iнфо 
13.00, 18.30, 21.00, 02.30, 
05.00 Новини 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.50 Казки Лiрника Сашка 
14.00 Мультфiльм 
14.15 Музична академiя 
Junior 
15.55 Надвечiр`я 
16.55 Свiтло 
17.35 Чоловiчий клуб 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.55, 02.50 Д/с «Сага 
старовинної пущi» 
20.00 Про головне 
21.35 Новини. Спорт 
22.00 Мiжнародний пiсенний 
конкурс Євробачення 2015. 
Другий пiвфiнал 
01.18 «ПЕРШИЙ». НIЧНИЙ 
КАНАЛ 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 00.45 «ТСН» 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 08.45, 
09.10 Снiданок з «1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» 
09.45 «Чотири весiлля» 
11.05, 02.50 Т/с «Королева 
бандитiв» 
12.25, 13.00 «Ворожка» 
13.35, 14.10 «Слiпа» 
14.45, 15.45, 03.40, 04.25 
«Сiмейнi мелодрами 5» 
17.10 Т/с «Моя кохана Дiла» 
20.30 «Чистоnews» 
21.00, 22.00 Т/с «Моє 
щасливе завтра» (2) 
23.00 «Право на владу 2» 
01.05 Бойовик «Розвiдка» (3) 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.25 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Її серце» 
11.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 «Щастя з пробiрки» 
13.25 «Судовi справи» 
14.20 «Сiмейний суд» 
15.35, 16.15, 23.10 Т/с 
«Завжди говори «Завжди» 2» 
18.10, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Сiльський 
учитель» 
01.10 Т/с «Територiя краси» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «Надiя є» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Вiнтаж» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15, 21.00 «Тема дня» 
13.30 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
14.45 «Актуально» 
15.00 «Фабрика iдей» 
15.30 «Розмова без 
нотацiй» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.25 «Невигаданi iсторiї» 
18.00 «Зелений Бум» 
18.30 «Думки вголос» 
18.50 «Тернопiль сьогоднi» 
19.30 «Що робити?» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Армiя нескорених» 
21.30 «Уряд на зв’язку з 
громадянами» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Межа правди 
08.30 Переможний голос 

TV-4
06.00 ПРОФIЛАКТИКА 
14.40, 01.05 Х/ф «Iнше життя, 
або Втеча з того свiту» 
16.00, 19.00, 22.00 Провiнцiйнi 
вiстi 
16.10 Дитяча година 
17.00 Програма «Розкiшнi 
мандрiвки» 
17.30 Музична програма 
«Гал-клiп» 
18.00 Т/с «Чужi грiхи» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Єдина країна 
20.40 Дiм книги 
21.30 Програма «Погляд 
зблизька» 
22.05 Х/ф «Моя вечiрка» (2) 
00.15 Час-Tайм 

ICTV
06.10, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
06.55 Факти тижня 
08.45 Факти. Ранок 
09.10 Спорт 
09.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
09.55, 13.20 Т/с 
«Смертельна сутичка» 
12.45, 15.45 Факти. День 
13.55, 16.20 Х/ф «Охоронець» 
16.40 Х/ф «Кiнець свiту» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Дiстало! 
21.30 Свобода слова 
00.25 Х/ф «Саботаж» (2) 

СТБ
02.00 ПРОФIЛАКТИКА 
12.00 Х/ф «Пес Барбос та 
незвичайний крос» (1) 
12.20 Х/ф «Самогонщики» (1) 
12.40 Х/ф «Мрiяти не 
шкiдливо» (1) 
14.20 «Битва екстрасенсiв» 
16.00 «Все буде добре!» 
18.00, 22.00 «Вiкна-Новини» 
18.20 «За живе!» 
19.45 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
20.50 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» (1) 
22.35 «Детектор брехнi 7» 
23.50 «Один за всiх» 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10 Профiлактика 
12.00 Єралаш 
13.15 М/ф «Динозавр» 
14.55 Х/ф «Пiрати Карибського 
моря: Скриня мерця» 
18.00 Репортер 
18.20 Абзац! 
19.00 Ревiзор 
22.25 Страстi за Ревiзором 
00.15 Х/ф «Любов пiд 
прикриттям» (2) 

2+2
07.30 Т/с «Ментiвськi вiйни-5» 
15.30 Х/ф «Загнаний» 
17.30 «Люстратор 7.62» 
18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
19.00 Т/с «Ментiвськi вiйни-6» 
21.30 «ДжеДАI» 
22.00 «Секретнi 
матерiали» 
23.00 Х/ф «День, коли 
Земля зупинилась» 
01.00 Х/ф 
«Уолл Стрiт» 

УТ-1
06.00, 00.00 ТРК «ЕРА» 
09.00 Вiчне 
10.15 «Подорожнi» з 
Ольгою Герасимюк 
11.25 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
11.55 Уряд на зв’язку з 
громадянами 
12.20 Дорогi депутати 
13.00, 18.30, 21.00 Новини 
13.20, 18.05 Час-Ч 
13.50 Казки Лiрника Сашка 
14.05 Д/ф «Загадки 
Норильського повстання» 
16.20 Х/ф «У нас є 
Папа» 
18.15 Новини. Свiт 
18.55 Д/ф «Стеком i 
шаблею» 
21.35 Новини. Спорт 
22.00 Мiжнародний пiсенний 
конкурс Євробачення 2015. 
Перший пiвфiнал 
01.18 «ПЕРШИЙ». НIЧНИЙ 
КАНАЛ 

1+1
06.15 «Лото-Забава» 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 Снiданок з «1+1» 
07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
16.45, 19.30, 23.15 «ТСН» 
07.35, 08.35 «Маша i 
ведмiдь» 
09.45 «Чотири весiлля» 
11.05 Т/с «Королева 
бандитiв» 
12.25, 13.00 «Ворожка» 
13.35, 14.10 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами 5» 
17.10 Т/с «Моя кохана Дiла» 
20.30 «Чистоnews» 
21.00 Т/с «Моє щасливе 
завтра» (2) 
22.00 «Чотири весiлля 4» 
23.35 Бойовик «Розвiдка» (3) 
00.30 Драма «Втеча з 
Шоушенка» (2) 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.25 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Т/с «Горобини грона 
червонi» 
11.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 «Щастя з пробiрки» 
13.30 «Судовi справи» 
14.20 «Сiмейний суд» 
15.35, 16.15, 23.10 Т/с «Завжди 
говори «Завжди» 2» 
18.10, 19.05 Ток-шоу 
«Стосується кожного» 
21.00 Т/с «Сiльський 
учитель» 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Будьте здоровi» 
12.30 «На часi» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.30 «Невигаданi iсторiї» 
13.55 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
14.35 «Наодинцi з усiма» 
15.00 «Енергоманiя» 
15.30 Д/ф «Леся Українка у 
Колодяжному» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Видатнi волиняни» 
18.00 «Влада таланту» 
18.30 «Крiзь призму часу» 
19.30 «Зона ризику» 
20.30 Соцiальна реклама 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.15 «Мiй Шевченко» 
21.30 «Європа очима 
українця» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30, 03.30 Провiнцiйнi 
вiстi 
07.35 Програма «Погляд 
зблизька» 

08.05 Програма «Духовнi 
роздуми» 
08.30 Переможний голос 
вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.10 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
12.40 Програма «Гаджет 
Time» 
12.50 Програма «Модна 
правда» 
13.10, 02.30 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф «Дитячий 
будинок» 
17.30 Культура i мистецтво 
17.45 Програма 
«Компромiс» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Межа правди 
21.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
22.35, 04.00 Х/ф «Куля» (2) 

ICTV
05.10 Факти 
05.40, 20.20 Громадянська 
оборона 
06.30 Ранок у великому 
мiстi 
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.50, 03.35 Т/с 
«Тринадцятий-2» 
11.55, 13.20 Т/с 
«Дiзнавач-2» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.30, 16.20 Т/с «Лютий» 
16.45 Т/с «Снайпери. 
Кохання пiд прицiлом» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
21.30 Т/с «Винищувачi» 
00.15 Х/ф «Важко бути 
мачо» (2) 

СТБ
05.35, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.10, 16.00 «Все буде 
добре!» 
07.50, 18.25 «За живе!» 
10.15 Т/с «Самара -2» (1) 
12.05 «МастерШеф - 3» 
19.50 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
20.55 Х/ф «Ой, ма-моч-
ки!» (1) 
22.35 «Кохана, ми 
вбиваємо дiтей» 
00.25 «Один за всiх» 
01.35 Х/ф «Осiннiй 
марафон» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.25, 07.30, 07.55 
Kids Time 
06.12 М/с «Пригоди Джекi 
Чана» 
07.27 М/с «Барбоскiни» 
07.33 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
07.57 Єралаш 
12.00 Т/с «Татусевi дочки» 
15.55, 19.00 Т/с «Воронiни» 
18.00, 01.45 Репортер 
18.20, 01.00 Абзац! 
20.00 Т/с «СашаТаня» 
21.00 Х/ф «Авантюристи» 
23.00 Т/с «Молодiжка 2» 
01.50 Про що говорять 
тварини 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.20 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.40, 21.30 «ДжеДАI» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-5» 
12.50, 19.00 Т/с «Ментiвськi 
вiйни-6» 
15.00 Д/п «Автомобiлi в 
погонах» 
15.50 Д/п «Воїни свiту. 
Амазонки» 
16.40 «6 кадрiв» 
22.00 «Секретнi 
матерiали» 
22.15 Х/ф «Володар морiв: 
На краю Свiту» 
01.00 Х/ф «Вiдмороженi» 
02.15 Х/ф «Тримайся, 
козаче!» 
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УТ-1
06.00, 23.00 ТРК «ЕРА» 
09.00 Вiчне 
09.05 Мiжнародний 
пiсенний конкурс 
Євробачення 2015. Другий 
пiвфiнал (повтор) 
11.35 Д/с «Мiй новий дiм - 
Корея» 
12.05, 20.00 Про головне 
13.00, 18.30, 21.00 Новини 
13.20 Час-Ч 
14.05 Мультфiльм 
14.30 Як це? 
15.20 Вiра. Надiя. Любов 
16.25, 01.20 Музичне турне 
17.35 Театральнi сезони 
18.15, 02.20 Новини. Свiт 
18.55 Т/с «Вiкендовi 
iсторiї» 
21.35, 05.35 Новини. Спорт 
22.00 Перша студiя 
01.18 «ПЕРШИЙ». НIЧНИЙ 
КАНАЛ 

1+1
06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 
12.00, 16.45, 19.30 «ТСН» 
06.45, 07.10, 07.45, 08.10, 
08.45, 09.10 Снiданок з «1+1» 
07.35, 08.35 «Маша i ведмiдь» 
09.45 «Чотири весiлля» 
11.05 Т/с «Королева 
бандитiв» 
12.25, 13.00 «Ворожка» 
13.35, 14.10 «Слiпа» 
14.45, 15.45 «Сiмейнi 
мелодрами 5» 
17.10 Т/с «Моя кохана Дiла» 
20.20 «Мультибарбара 
2015» 
21.00 «Вечiрнiй Київ 2015» 
23.00 «Свiтське життя» 
00.05 Драма «Волл-стрiт. 
Грошi не сплять» (2) 

ІНТЕР
05.35, 20.00 «Подробицi» 
06.25 Мультфiльм 
07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 12.00, 14.00, 16.00, 
17.45 Новини 
07.15, 07.35, 08.10, 08.35 
«Ранок з IНТЕРом» 
09.20 Х/ф «Будинок для 
двох» 
11.10 Д/с «Слiдство вели... 
з Леонiдом Каневським» 
12.25 «Щастя з пробiрки» 
13.25 «Судовi справи» 
14.20 «Сiмейний суд» 
15.35, 16.15 Т/с «Завжди 
говори «Завжди» 2» 
18.10 Ток-шоу «Стосується 
кожного» 
21.00 Ток-шоу «Чорне 
дзеркало» 
23.30 Т/с «Чемпiони з 
пiдворiття» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
10.35 «ПрофStyle» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Невигаданi iсторiї» 
12.30 «Армiя нескорених» 
13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
«Вiстi ТТБ» 
13.15 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
14.00 «Що робити?» 
15.00 «Скарби музеїв 
Полтавщини» 
15.40 «Думки вголос» 
16.15 «Чудесний канал» 
18.30 «Слiд» 
18.50 «Тернопiль сьогоднi» 
19.45 «Просто неба» 
20.00 «Удосвiта» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Захисник Вiтчизни-
рятувальник» 
21.30 «На часi» 
22.30 «Час країни» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 10.00, 18.00 Т/с 
«Чужi грiхи» 
07.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
00.30 Провiнцiйнi вiстi 
08.00 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
11.50 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
12.40 Програма 
«Етнографiя i фольклор» 
13.00 Хiт-парад 
14.00, 01.00 Х/ф 
«Золотошукачi» 
17.40 Програма «Модна 
правда» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.10 Програма «Погляд 
зблизька» 
20.40 Програма «Слiд» 
21.30 Програма «Духовнi 
роздуми» 
22.35 Х/ф «Останнiй подих» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.50, 02.00 Т/с 
«Тринадцятий-2» 
11.40, 13.20, 16.40 Т/с 
«Снайпери. Кохання пiд 
прицiлом» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.20 Т/с «Лютий» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Антизомбi 
21.30 Дизель-шоу 
22.55 Х/ф «Наша Russia. 
Яйця долi» (2) 
00.40 Х/ф «Ржевський 
проти Наполеона» (2) 

СТБ
07.55, 00.05 Х/ф 
«Павутинка бабиного 
лiта» (1) 
09.50 Т/с «Приватне 
замовлення» (1) 
18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
18.45 Т/с «Коли ми вдома» (2) 
20.00, 22.45 «Холостяк - 5» 
01.55 Х/ф «Принцеса 
цирку» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
08.00, 18.00, 01.20 
Репортер 
08.05 Єралаш 
12.00 Т/с «Моя прекрасна 
нянька» 
14.55, 19.00 Т/с «Воронiни» 
15.55 Т/с «Молодiжка 2» 
18.20, 00.40 Абзац! 
20.00 Т/с «СашаТаня» 
21.00 Х/ф «Змiшанi 
почуття» (прем’єра) 
22.50 Х/ф «Чоловiк з 
гарантiєю» (2) 

2+2
08.25, 21.30 «ДжеДАI» 
08.45 «Секретнi 
матерiали» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-5» 
11.50 Х/ф 
«Тiльки вперед» 
13.50 Х/ф «Фарт» 
15.50 Д/п «Вiйна очами 
кiношникiв» 
16.40 «6 кадрiв» 
19.00 Х/ф «Код 
Апокалiпсиса» 
22.00 «ММА. Свiтова Лiга 
єдиноборств» 
23.20 Х/ф «Деяка 
справедливiсть» 
01.20 Х/ф «Пiдземелля 
мертвих» 

УТ-1
06.00 ТРК «ЕРА» 
09.15 Перша студiя 
10.00 Зроблено в Європi 
10.20 Нотатки на глобусi 
11.00 Книга ua 
11.30 Музична академiя Junior 
12.35 Свiт на Першому 
мовою оригiналу. Д/ф 
«Шiсть ярдiв грацiї» 
13.05 Свiтло 
14.15 «Вiват Король». 
Концертна програма 
Рибчинського 
16.40 Чоловiчий клуб. 
Спорт 
17.45 Чоловiчий клуб 
18.20 Кращий спортсмен 
року 
21.00 Новини 
21.30 Утеодин з Майклом 
Щуром 
22.00 Мiжнародний 
пiсенний конкурс 
Євробачення 2015. Фiнал 
01.18 «ПЕРШИЙ». НIЧНИЙ 
КАНАЛ 

1+1
06.00 «Грошi» 
07.10, 19.30 «ТСН» 
08.00, 08.30 М/с «Качинi 
iсторiї» 
08.55 «Маша i ведмiдь» 
09.30 «Свiтське життя» 
10.35, 01.10 Мелодрама 
«Нехай говорять» 
14.20 «Вечiрнiй Київ 2015» 
16.25, 21.20 «Вечiрнiй 
квартал в Буковелi» 
18.30 «Розсмiши комiка» 
20.15 «Українськi сенсацiї» 
23.20 «Концерт Тiни 
Кароль «Я все ще люблю»

ІНТЕР
05.45, 20.00 «Подробицi» 
06.35 «Мультфiльм» 
07.00 «Увага, черепаха!» 
08.45 «Школа доктора 
Комаровського» 
09.30 Т/с «Сiльський 
учитель» 
18.00, 20.30 Т/с «Будинок з 
лiлiями» (2) 
22.50 Т/с «Турецький 
транзит» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
10.00 «Новини України» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.15 «Актуально» 
12.30 «На часi» 
13.00 «Смакота» 
13.20 «Слiд» 
13.40 «Живе багатство 
України» 
14.00 «Сторiнками iсторiї» 
14.30 «Звiрi у квартирi» 
14.50 Д/ф «Тарас 
Шевченко. «Заповiт» 
15.30 «Абетка здоров’я» 
16.00 «Словами малечi 
про цiкавi речi» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Театральнi зустрiчi» 
18.40 «Думки вголос» 
19.00, 21.00 «Панорама 
подiй» 
19.30 «Подорожнi замальовки» 
20.00 «Спортивнi меридiани» 
20.15 «Храми Подiлля» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.30 «Поклик таланту» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00, 12.00 Європа у фокусi 
06.30, 11.15 Програма «Про нас» 
07.00 Провiнцiйнi вiстi 
07.35 Х/ф «Поклик предкiв» 
09.00 Час-Tайм 
09.30 Програма «Bon appetit» 
10.00, 03.30 Вiкно в 
Європу. Сильнi разом 

10.30 Блага звiстка з Рiком 
Реннером 
11.00 Програма 
«Компромiс» 
11.30 Змiни свiй свiт 
12.30, 00.30 Х/ф «Тiльки 
пiсля вас» 
14.30 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
15.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Пiдмiнена королева» 
16.20 Програма «Гаджет 
Time» 
16.30 Дiм книги 
17.00, 02.00 Хiт-парад 
18.00 Нашi 
вiтання 
19.00, 23.30 Єдина країна 
19.30, 03.00 Програма 
«Музичнi делiкатеси» 
20.10 Програма «Соло» 
21.00 Х/ф «Пам’ятай про 
мене» 
23.00 Програма «Про кiно» 
00.10 Час-Тайм 

ICTV
08.10 Громадянська 
оборона 
09.10 Iнсайдер 
10.10, 13.00, 20.05 Т/с 
«Чорнi кiшки» 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти. Вечiр 
19.15 Надзвичайнi новини. 
Пiдсумки 
22.55 Х/ф «Гiрко-2» 
Прем’єра (2) 
00.50 Х/ф «Наша Russia. 
Яйця долi» (2) 

СТБ
08.00 «Караоке 
на Майданi» 
09.00 «Все буде 
смачно!» 
10.50 Х/ф «За двома 
зайцями» (1) 
12.15 Х/ф «Москва - 
Лопушки» (1) 
14.10 Т/с «Коли ми вдома» 
15.45 «Холостяк - 5» 
18.00 Х/ф «Подiлись 
щастям своїм» (1) 
22.25 Х/ф «Операцiя «И» та 
iншi пригоди Шурика» (1) 
00.25 «Давай поговоримо 
про секс 2» 
03.45 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
06.00, 07.53 Kids Time 
06.03 М/с «Губка Боб - 
Прямокутнi штани» 
07.55 Уральськi пельменi 
10.00 Ревiзор 
13.20 Страстi за Ревiзором 
15.10 Т/с 
«СашаТаня» 
19.10 Х/ф «Неймовiрнi 
пригоди кота» (прем’єра) 
21.00 Х/ф «Пiрати 
Карибського моря: На 
краю свiту» 
00.20 Х/ф «П’ята влада» 
(прем’єра) (2) 
02.50 Дорослi як дiти 
04.00 Зона ночi 
05.40 25-й кадр 

2+2
06.00 Мультфiльми 
06.20 «Нове Шалене вiдео 
по-українськи» 
08.40 «ДжеДАI» 
09.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
10.00 Т/с «Ментiвськi 
вiйни-6» 
18.00 Х/ф «Ред» 
20.00 Т/с 
«Гвардiя» 
23.45 Д/п «5 кiборгiв» 
00.30 Х/ф «Деяка 
справедливiсть» 
02.15 Х/ф «Чорна 
Рада» 

УТ-1
06.00, 23.00 ТРК «ЕРА» 
09.00 Мiжнародний пiсенний 
конкурс Євробачення 2015. 
Фiнал (повтор) 
12.40 Хто в домi хазяїн? 
13.00 Школа Мерi Поппiнс 
13.15 Хочу бути 
13.45 Музична академiя 
Junior 
15.15 Фольк-music 
16.20 Д/ф «Юрiй 
Рибчинський. Музика слiв» 
17.35 Т/с «Вiкендовi iсторiї» 
18.35 Театральнi сезони 
19.00 Х/ф «Прада i почуття» 
21.00 Новини 
21.40 Перша шпальта 
22.15 Музична весна на 
Першому. Молфа 
22.45 Погода 
22.55 Трiйка, Кено, 
Максима 
01.18 «ПЕРШИЙ». НIЧНИЙ 
КАНАЛ 
01.20 Музичне турне 

1+1
07.40 М/ф 
08.05, 08.35 М/с «Качинi 
iсторiї» 
09.00 «Лото-Забава» 
09.40 М/ф «Ескiмоска 2: 
пригоди в Арктицi» 
09.45 «Маша i ведмiдь» 
10.15 «ТСН» 
11.00 «Свiт навиворiт: 
Латинська Америка» 
12.10 «Iнспектор Фреймут 2» 
13.45 Комедiя «Поворот 
навпаки» 
17.35 Комедiя «Неваляшка 2» 
19.30 «ТСН-Тиждень» 
21.00 «Голос країни 5» 
23.20 Бойовик «Лiга 
видатних джентльменiв» (2) 

ІНТЕР
06.40 Мультфiльм 
07.10 «Подробицi» 
07.45 «Удачний проект» 
08.35 «Готуємо разом» 
09.30 «Новини» 
10.00 «Орел i Решка. 
Ювiлейний сезон» 
12.05 Т/с «I все-таки я 
кохаю...» 
18.00, 21.30 Т/с «Будинок з 
лiлiями» (2) 
20.00 «Подробицi тижня» 
23.50 Т/с «Турецький 
транзит» (2) 
02.55 Х/ф «А життя 
продовжується» (2) 

ТТБ
08.00 «Ранок з ТТБ» 
11.00 «У країнi Мультляндiї» 
12.00 «Поклик таланту» 
14.00 «Театральнi зустрiчi» 
15.30 «У пошуках легенд» 
15.40 «Думки вголос» 
16.15 «Чудесний канал» 
17.00 «Роки i долi» 
17.30 «Дива цивiлiзацiї» 
18.00 «Назбиране» 
18.30 «Дорогою додому» 
19.00 «Музичний 
калейдоскоп» 
19.30 «Мамина школа» 
20.00 «Скарби роду» 
20.35 «Пiсня в дарунок» 
20.45 «Вечiрня казка» 
21.00 «Вiдвертi дiалоги» 
22.00 «Загубленi у часi» 
22.20 «Cоло на два 
голоси» 
23.00 Мовлення у 
цифровому форматi 

TV-4
06.00 Х/ф «Поклик предкiв» 
07.30, 15.30, 20.45 
Програма «Про нас» 
08.00 Європа у фокусi 
08.40 Час-Тайм 
09.00 Повнота радостi 
життя 

09.30 Програма 
«Справжня цiна» 
10.15 Пряма трансляцiя 
Божественної Святої Лiтургiї 
з Архикатедрального Собору 
УГКЦ м.Тернополя 
11.40 Програма «Духовнi 
роздуми» 
12.00 Дитяче кiно. Х/ф 
«Пiдмiнена королева» 
13.30 Дитяча програма 
«Чарiвний ключик» 
14.00 Програма «Сiльський 
календар» 
14.30 Межа правди 
16.00 Програма 
«Щоденник для батькiв» 
16.30 Програма «Слiдства. 
iнфо» 
17.00 Вiкно в Америку 
17.40 Програма «Про кiно» 
18.00 Нашi вiтання 
19.00, 00.00, 03.30 
Провiнцiйнi вiстi. Тиждень 
19.40 Хiт-парад 
21.00, 03.00 Музична 
програма «Гал-клiп» 
21.30 Єдина країна 
22.10 Х/ф «Доля» (2) 
23.45 Час-тайм 
00.35 Х/ф «Брат 
iмператора» (2) 

ICTV
08.05 Зiрка YouTube 
09.15 Дивитись усiм! 
10.20, 13.00 Т/с 
«Винищувачi» 
12.45 Факти. День 
18.45 Факти тижня 
20.20 Х/ф «Скарб 
Амазонки» 
22.35 Х/ф «Кров’ю i потом. 
Анаболiки» (2) 
00.45 Х/ф «Гiрко-2» (2) 

СТБ
07.50, 11.10 Х/ф «Ой, ма-
моч-ки!» (1) 
09.00 «Все буде смачно!» 
09.55 «Караоке на 
Майдані» 
14.20 Х/ф «Подiлись 
щастям своїм» (1) 
19.00 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
21.05 «Один за всiх» 
22.15 «Детектор брехнi 7» 
23.40 «Я соромлюсь свого 
тiла 2» 
03.50 Нiчний ефiр 

НОВИЙ КАНАЛ
08.13 Х/ф «Неймовiрнi 
пригоди кота» 
09.55 Х/ф «Авантюристи» 
11.55 Х/ф «Змiшанi 
почуття» 
13.45 Х/ф «Нереальна 
любов» 
15.15 Х/ф «З 8 березня, 
чоловiки» 
17.20 Х/ф «Пiрати 
Карибського моря: На 
краю свiту» 
21.00 Х/ф «Пiрати 
Карибського моря: На 
дивних берегах» (2) 
23.50 Х/ф «Пограбування 
на Бейкер-стрiт» (2) 
 

2+2
07.00 «Журнал Лiги Чемпiонiв 
УЄФА 2014-2015» 
08.45 «Хоробрi серця» 
11.00 «Люстратор 7.62» 
12.00 «ДжеДАI» 
13.00 Т/с «Гвардiя» 
16.50 Футбол. 25 Тур. ЧУ. 
«Днiпро» - «Шахтар» / 
«Карпати» - «Динамо» 
21.30 «Профутбол» 
23.10 «Гра без правил» 
23.30 Д/п «Ла-ла-ла-ла» 
00.25 Х/ф «Код 
Апокалiпсиса» 
02.20 Х/ф «Кисневий 
голод» 

ОВЕН (21.03-20.04)
Вам необхідно бути 

уважними та обережними у 
фінансових справах. Може 
виникнути ситуація, коли 
буде необхідно прийняти 
непросте рішення. 

ТЕЛЕЦЬ (21.04-21.05)
Вам зараз все вдається, 

однак не кваптеся звалювати 
на себе всі справи. Найкраща 
тактика – вичікувальна. 

БЛИЗНЮКИ (22.05-21.06)
Саме на вас ляже якась 

важлива справа, важли-
ва не стільки для роботи, 
скільки для ваших близь-
ких. Надайте їм допомогу. 

РАК (22.06-23.07)
Робота загрожує погли-

нути більшу частину вашого 
часу, але за це можете роз-
раховувати на премію і під-
вищення по службі. 

ЛЕВ (24.07-23.08)
Постарайтеся не вплутува-

тися в авантюри, тому що дуже 
великий ризик значних втрат. 
Всі справи – чи то ремонт, по-
купки або готування обіду – у 
вас будуть споритися. 

ДІВА (24.08-23.09)
Остерігайтеся поспішних 

рішень, потрібно все обмір-
кувати. Вас підстерігають 
обмани та обрахування. 

ТЕРЕЗИ (24.09-23.10)
Позитивний погляд на 

життя відкриє перед вами 
нові можливості. Посмішка і 
дотепність допоможуть вам 
налагодити будь-які контак-
ти: і ділові та особисті. 

СКОРПІОН (24.10-22.11)
Ви з легкістю обійдете 

перешкоди і доможетеся 
бажаного, тільки не варто 
задирати носа. Прислухай-

теся до голосу своєї інтуїції, 
вона підкаже правильне рі-
шення в сформованій ситуації. 

СТРІЛЕЦЬ (23.11-21.12)
Ви занадто захоплені 

роботою, і це може не спо-
добатися вашій коханій лю-
дині. Бажано постаратися 
розпланувати свій час. 

КОЗЕРІГ (22.12-20.01)
Необхідно продумати стра-

тегію ваших майбутніх дій. Успіх 

цілком можливий, але не слід 
починати нових проектів. 

ВОДОЛІЙ (21.01-19.02)
Вам просто необхідно 

дотримуватися субордина-
ції, не намагайтеся вирішити 
щось замість свого началь-
ства. Відвідайте старше поко-
ління своєї родини. У вихідні 
дозвольте собі повноцінний 
відпочинок від всіх справ і 
турбот.

РИБИ (20.02-20.03)
Вам знадобляться пе-

редбачливість і вміння 
миттєво приймати рішен-
ня. Ваші стосунки з на-
чальством можуть вияви-
тися напруженими, але 
всі проблеми вирішаться. 
У вихідні рекомендується 
влаштувати пікнік з друзя-
ми, купити подарунки для 
близьких. 

вiруючого 
09.00, 00.15 Час-Tайм 
09.30, 17.00 Програма 
«Розкiшнi мандрiвки» 
11.00, 16.10 Дитяча година 
12.10 Програма «Формула 
здоров’я» 
13.10 Хiт-парад 
14.00 Х/ф «Диявольський 
вiтер» 
17.30 Програма «Музичнi 
делiкатеси» 
19.30, 21.00 Нашi вiтання 
20.00 Програма «Слiдства. 
Iнфо» 
20.30 Вiкно в Європу. 
Сильнi разом 
21.30 Програма «Гаджет Time» 
21.40 Програма 
«Компромiс» 
22.35 Х/ф «Зло» (2) 

ICTV
08.45 Факти. Ранок 
09.15, 19.15 Надзвичайнi 
новини 
09.50 Т/с «Тринадцятий-2» 
11.40, 13.20, 16.40 Т/с «Снайпери. 
Кохання пiд прицiлом» 
12.45, 15.45 Факти. День 
14.20, 16.20 Т/с «Лютий» 
18.45, 21.10 Факти. Вечiр 
20.20 Iнсайдер 
21.30 Т/с «Винищувачi» 
00.15 Х/ф «Ржевський 
проти Наполеона» (2) 
01.45 Х/ф «1812: Уланська 
балада» (2) 

СТБ
06.05, 18.00, 22.00 «Вiкна-
Новини» 
06.40, 16.00 «Все буде 
добре!» 
08.20, 18.30 «За живе!» 
09.40 Т/с «Самара -2» (1) 
11.20 «МастерШеф - 3» 
19.55 «Слiдство ведуть 
екстрасенси» 
20.55 Х/ф «Ой, ма-моч-ки!» (1) 
22.35 «Я соромлюсь свого 
тiла 2» 
00.25 «Один за всiх» 
01.30 Х/ф «Швидкий поїзд» (1) 

НОВИЙ КАНАЛ
06.10, 07.25, 07.33, 07.55 
Kids Time 
06.12 М/с «Пригоди Джекi 
Чана» 
07.30 М/с «Барбоскiни» 
07.35 М/с «Пiнгвiни 
Мадагаскару» 
08.00, 18.00 Репортер 
08.05 Єралаш 
12.00 Т/с «Татусевi дочки» 
14.55, 19.00 Т/с «Воронiни» 
15.55, 23.00 Т/с 
«Молодiжка 2» 
18.20, 01.05 Абзац! 
20.00 Т/с «СашаТаня» 
21.00 Х/ф «З 8 березня, 
чоловiки» 
01.55 Служба розшуку 
дiтей 

2+2
08.25, 21.30 «ДжеДАI» 
08.45, 22.00 «Секретнi 
матерiали» 
09.00, 18.30, 21.00 Новини 
«Спецкор» 
09.30 «Люстратор 7.62» 
09.40 Т/с «Вулицi розбитих 
лiхтарiв-5» 
12.50 Х/ф «Пастка» 
15.00 Д/п «Автомобiлi в 
погонах» 
15.50 Д/п «Воїни свiту. 
Джедаї» 
16.40 «6 кадрiв» 
19.00 Х/ф «Тiльки вперед» 
22.15 Х/ф 
«Втеча» 
00.30 Х/ф «Пiдземелля 
мертвих» 
02.10 Х/ф «Легенда про 
княгиню Ольгу» 
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Знахідка

У первісному суспільстві мотиви ромба, овала, 
трикутника завжди символізували жіночу стать 
та родючість. В якості статевих органів чоловіка 
та жінки виражалося обожнювання цих органів 
запліднення. Власне: чоловічого (фалос) та жі-
ночого (ктекс) – як самостійних божественних 
істот. При тім вони обожнювалися: як дійсні, так 
і символічні зображення цих органів. Через це ви-
ступали в якості антропоморфізації цих органів 
як божеств родючості та землі. Цей культ панував 
і панує у всіх суспільствах Євразії, Африки, Аме-
риканського континенту та Океанії. Тому скуль-
птурний фалос завжди виступав символом роду. 
Він набув значення влади в роді і мав атрибути 
палиці чи жезла в руках вождя. Недарма у міфо-
логії народів світу гора символізувала фалос, а 
печера всередині гори – жіноче лоно. Історики, 
археологи, етнографи, філософи доводять, що 
фалічні культи відігравали провідну роль у світо-
гляді стародавніх людей. Адже божественне тво-
ріння світу смислилося як фалічна дія: божество 
фалосом розірвало хаос (аналогія розірвання 
дівочої пліви) і створило Всесвіт, зародження, 
першопочаток всього живого та сущого життя на 
землі. Тому фалос є символом космічної енергії, 
серединою мікро- та макрокосмосу. 

На Європейському континенті цей культ ви-
ник в добу пізнього палеоліту (50-10 тис. р. тому). 
Так, при археологічних дослідженнях всесвітньо 
відомої Мізинської палеолітичної стоянки, що на 
Житомирщині, була виявлена колекція кістяної 

антропоморфної пластики, до складу якої входи-
ло 19 статуеток. Вони поділялися на чотири типи. 
Зокрема, до складу статуеток І типу входили три 
примірники, представлені схематичними зобра-
женнями фалосів, які, враховуючи необхідність 
стилізації та орнаменту, можуть бути визначені 
як композитивні антропоморфні зображення: 
фалос-жінка або жінка-чоловік. Тому сакральна 
скульптурна форма цього типу зображень під-
креслює її фалічний характер. До речі, фалічна 
символіка присутня у всіх археологічних куль-
турах території України. Особливо полюбляли 
фалічну військову атрибутику скіфи. Наприклад, 
скіфський меч-акінак уособлював мужність бо-
га-воїна Ареса. Цей меч з серцеподібним пере-
хрестям на ефесі та лезо зображений у вигляді 
чоловічого прутня. Про це ж писав батько історії 
Геродот. У своїй ІV книзі «Мельпомена» він по-
відомляв, що акінак являвся символом чолові-
чої сили, жінки у жодному разі не мали права до 
нього торкатися, бо він є втіленням бога війни, 
якому приносили криваві жертви. Зазначаємо, 
що скіфи на кам`яних скульптурах зображували 
воїна з досить вираженими статевими ознаками. 
На сьогоднішній час за матеріалами археологіч-
них досліджень не виявлено жодної жіночої ста-
туї. Скіфські кам`яні стели ставили на верхів`ях 
курганів над могилою померлого воїна. Відома 
велика чисельність таких скульптур в культових 
спорудах, де не було поховань. Семантика цих 
скульптур: зброя – військовий символ; ритон – 

символ сакральної могутності та достатку; фалос 
– символ безсмертя та відродження. На відміну 
від кімерійських, скіфські стели в композиційно-
му змісті визначаються втіленням центрального 
елемента Всесвіту – це світова вісь, світове де-
рево (гора), що уособлює фалос. 

Також в культурі і мистецтві стародавніх кель-
тів фалічне значення мало зображення голови 
на жердині. У кельтській традиції голова і фалос 
пов`язані між собою, оскільки обидва означають 
силу та символізують родючість. 

У вікінгів було поширене поклоніння фалічно-
му богу Фрейру. У контексті доречно зауважити, 
що фалічні статуї, приурочені цьому богу, стави-
ли на всій Скандинавії поруч з християнськими 
церквами аж до ХІІ століття. 

У Стародавньому Єгипті (згодом цей культ був 
перейнятий у греко-римській традиції) символ 
фалоса використовувався на кладовищах як 
символ воскресіння та оновлення життя. 

До фалічних божест слов`янського пантеону 

належить Ярило – бог весняного пробудження 
природи, родючості, плотської любові і стате-
вих пристрастей. Його назва походить від коре-
ня «яр» – «ярий» (зайнятий, шалений, сильний). 
Він пов`язаний з уявленням про родючість (яро-
вий – «весняний», «молодий», «повний сил», 
«пристрасний»). Дієслово «ярити» має значення 
«здійснювати статевий акт».

Цей релікт архаїчного вірування етнографічно 
зберігся досі, наприклад, в українському весіллі. 
Скажімо, фалічна символіка «шишок» є очевид-
ною, адже тут сексуальні мотиви не затуляються, 
а радше підкреслюють головну тему – оновлення 
світу і новий перерозподіл світових сил. Ці «ши-
шечки» яскраво виражені у весільному печиві, яке 
виділяється багатством форм, видів і назв: коро-
вай, лежень, дивень, калач, верч, барило тощо. 
Сексуально-еротичною символікою весільного 
обряду є коровай, який метафорично позначає 
жіночий статевий орган, а мед – чоловіче сім`я.

Оскільки знахідка виявлена на поселенні черня-
хівської культури (ІІ – V ст. н. е.), ми стверджуємо, 
що в цей час населення носіїв даної культури пе-
ребувало в безпосередній близькості до кордонів 
Римської імперії – це стародавня Дакія (сучасна 
Румунія), античні міста Північного Причорномор`я. 
Територія нашого Придністров`я, за матеріалами 
археологічних досліджень, була активною зоною 
контактів з античним світом того часу. Носії чер-
няхівської культури активно поглибилися в етно-
культурний та політичний простір зі Стародавнім 
Римом: в населенні даного регіону через посеред-
ництво торгових зв`язків відбувся товарно-грошо-
вий обіг, культура та побут населення ввібрали 
елементи традицій античної культури.

На території України ще в кінці ХІХ ст. були ви-
явлені лише дві фалічних підвіски – це зі с. За-
лісся Борщівського району та Коцюбинчики на 
Чортківщині. У даному випадку це третя культова 
знахідка, виявлена на старожитностях перших 
століть н. е. на теренах нашої держави.

Володимир ДОБРЯНСЬКИЙ, 
археолог

Відгомін римських часів
У плині досліджень старожитностей нашого краю на поселенні, що датується римським часом, знайдено бронзову фалічну 

підвіску. Її загальна довжина становить 5,8 см. Підвіска має анатомічні риси чоловічого дітородного органа завширшки 0,7-
0,9 см, над ним розміщене округле кільце шириною 0,3-0,4 см з пружкоподібним отвором всередині. Під кільцем звисає вниз 

стилізоване пташине крило – його ширина становить 1,8 см, із характерними трикутникоподібними розгалуженнями. Цей виріб 
має товщину 0,3 см, зовні він опуклий, всередині плоский. Виготовлений одностороннім литтям опуклої всередині форми. Виріб 
застосовувався як амулет, що підвішувався на шиї або міг бути підвішений всередині приміщення. Його сакральне призначення 

полягало в якості оберега, що охороняв людину та членів її сім`ї від злих сил.

Фотоспогади

От буває так, що минуле нагадує про себе і не 
знаєш, куди твої спогади можуть завести тебе. 
Залишається надіятись на те, що тобі захочеть-
ся туди повернутись. Я час від часу знаходжу 
архівні фотографії Чорткова, дещо зображене 
на них вже не існує, дещо знищене війною, а 
дещо просто спотворено. Найбільше серце бо-
лить побачити місце, яке досі існує, збирає люд, 
а виглядає гірше рік за роком. Це я про місце від-
починку багатьох поколінь мешканців Чорткова 
– пляж на Сереті.

Фотографії колишнього вигляду пляжу пробу-
дили спогади багатьох людей, з якими спілкуюсь 
через соцмережі. Ось фото з сімейного архіву 
Ірини Дубенськової (мешкала колись у «кахель-
ному» будинку по вулиці Лесі Українки), на якому 
зображено дитяче місце купання на чортківському 
пляжі – так званий жабенятник. До речі, пані Ірина 

надіслала мені бандероль зі знім-
ками свого батька, на яких Чортків 
50-х років. Ця родина давно виїхала 
з Чорткова. Дітям п. Ірини Чортків 
невідомий, тому вирішила старі фо-
тографії надіслати мені, за що я їй 
безмежно вдячна. А ось фото пані 
Галини Олонцевої, де можна поба-
чити загальний вигляд пляжу з ве-
ликою альтанкою, що приховувала 
людей від спеки.  

На іншому знімку з архіву пані Га-
лини Олонцевої видно озеро у селі 
Біла (фото зліва). Штучна водойма в 
Чорткові існувала ще у 60-ті роки ми-
нулого століття (йдеться про озеро, 
що попри дорогу у с. Біла). Тоді на 
міському пляжі можна було взяти на-

прокат човни, якими підлітки піднімалися вверх по 
Серету, волоком перетягали човен через греблю і 
плавали по тому великому ставу аж до села Біла.

 Ще хотілось би згадати вигляд набережних 
Чорткова по обидва берега Серету. Клумбами і 
лавками для відпочинку був оформлений берег, 
що біля теперішньої спортивної школи. Старше 
покоління знає, що у тому приміщенні колись був 
кінотеатр. Зверніть увагу на фото справа нижче: 
таким був протилежний берег по вулиці Надріч-
ній. Які висновки можемо зробити з цієї світли-
ни ми, теперішні чортківчани? Мабуть, далеко 
не на користь сучасному стану берегів Серету, 
адже кожен мешканець міста знає теперішній 
жалюгідний вигляд цього місця, що зображене 
на даній фотографії.

У моєму архіві є й значно старші знімки від-

починку на воді чортківчан. Наприклад, за часів 
Польщі у нашому місті відбувалася щорічно це-
ремонія спуску човнів на воду. Так традиційно 
відкривався сезон річкових сплавів (фото вгорі).

Фотографія справа вище підтверджує, що 
люди відпочивали не тільки на березі, а й пла-
вали по річці компаніями. Фото зроблено в 30-х 
роках минулого століття.

Кожне окреме місце збуджує  у людини спога-
ди, а спомини в свою чергу нагадують нам якесь 
конкретне місце. Для когось воно було знамен-
не тим, що з ним пов`язані хвилини, проведені з 
родиною чи з коханою людиною. Та однозначно 
таке: всім річка, водойми та відпочинок на них 
приносили задоволення, а отже, ви-
кликали приємні згадки. Діти хлюпа-
лися на мілині під пильним наглядом 
рятувальників, дорослі відпочивали. 
Колись на пляжі люди збирались, 
щоб покупатись в річці, пограти у во-
лейбол, футбол, шахи, випити квасу, 
солодкої води та й просто поспілку-
ватись. Для дітей були обладнані пі-
сочниці з «грибками». Одним словом, 
відпочивали по-справжньому. 

Тепер же через пляж навіть страш-
но перейти. Звичайно, у наші дні меш-
канці Чорткова також продовжують 
відпочивати біля Серету, та відпочинок в таких 
хащах виглядає… суворим. Зрештою, й відпо-
чинком це важко назвати, скоріш – випробову-
ванням на виживання. У тих зарослях, які колись 
насправді були парком, дуже часто сидять ком-
панії молодих людей і «відпочивають» із пляш-
ками оковитої. Після себе традиційно залиша-

ють великі купи сміття: порожні пляшки, банки 
від пива, пачки від чіпсів…

От не піддається таке моєму розумінню. Всі 
ми люди, а отже, маємо відрізнятися від звірів 
культурою поведінки, до зауваги, навіть вони, 
брати наші менші, як ми їх називаємо, смітять 
лише у спеціально відведеному для цього міс-
ці. І наші прабатьки були молодими, і також 
відпочивали, але робили це по-справжньому, 
культурно, активно, не забуваючи і про тих, хто 
прийде після них. Лише ми, їхні нащадки, чо-
мусь взяли за приклад не найкраще з того, що 
нам залишили у спадок, а в останні роки взагалі 
втратили вміння  відпочивати «ЧИСТО». Біжимо 

в Європу, яку вважаємо раєм земним, настіль-
ки швидко, що занедбаний простір навколо вже 
зовсім нас не хвилює? А може, варто пошукати 
Едему тут, на праотчій землі?

Вікторія ПАХОЛЮК, 
м. Чортків

Вчимося відпочивати по-старому
Бо старе, як бачимо з архівних знімків, буває прогресивнішим, ніж теперішнє. 

Сплави по Серету, активний відпочинок на воді, облаштований за останнім «зойком» моди місцевий пляж і т. д. – 
то не плани на майбутнє у розвитку Чорткова, а славна минувшина нашого міста. 
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земельні ділянки

ПРОДАЮТЬСЯ

послуги

У прокуратурі районі

будинок

незавершене будівництво – два котеджі в 
районі Синякового.

Тел.: 067-354-58-90,
067-896-69-66.

будинок у с. Горішня Вигнанка, поблизу 
нової школи. Є газ, світло, вода, сарай; 2 гара-
жі для бусів; 18 сотих землі. Недорого. Земель-
на ділянка – 28 сотих у с. Горішня Вигнанка.

Тел.: 3-33-81; 097-280-71-32.3-кімнатна квартира в новобудові на 5-му 
поверсі; з євроремонтом, меблями та всією 
апаратурою. Загальна площа – 82 кв. м. Об-
ладнана системою охорони. Є гараж – 26 кв. м.

Тел. 050-955-48-69.

житловий будинок з господарською бу-
дівлею у с. Скородинці, підведено газ, світло, 
воду, прибудинкова територія 0,08 га, приса-
дибна ділянка 0,15 га, в хорошому місці, неда-
леко від річки. Ціна договірна.

Тел.: 097-808-82-40, 
095-219-65-19.

напівособняк з можливістю прибудови в 
центрі міста по вул. В.Пітушевського. Ціна до-
говірна. 

Тел. 098-628-83-82. 

добротний цегляний 4-кімнатний будинок 
у центрі с. Біла, по вул. Середина, 31 з великою 
верандою. У дворі є старий будинок, стодола, 
хлів, криниця та інші надвірні споруди, подвір`я 
велике. Є сад, город, газ поруч. Ціна договірна.

Тел.: 063-859-88-39, 
093-056-28-72.

двоповерховий приватизований будинок 
по вул. Лісовій (Бердо). Є криниця, сад, город. А 
також: Омега-3 – 1000 міліграм, 220 капсул; гін-
ко-білоба – 120 міліграм (виробництва США); 
шифер 8-хвильовий. 

Тел.: 2-18-04, 
050-437-50-25. 

будинок в с. Шульганівка, підведений газ, 
біля хати криниця, город.

Тел.: 066-118-13-45, 
067-142-19-57.

3-кімнатна квартира у м. Чортків по вул. 
Шухевича, 2 а в новозбудованому сучасно-
му будинку. Площа – 95,3 кв. м. Два балкони, 
лоджія, підвал, пластикові вікна. Квартира у 
5-поверховому будинку на 3-му поверсі. Ціна 
договірна.

Тел. 095-779-60-77.

1-кімнатна квартира в 9-поверховому бу-
динку. Є індивідуальне опалення, нова сантех-
ніка, шестиметрова засклена лоджія.

Тел.: 050-377-45-35, 
098-784-86-25, 
050-626-44-09.

2-кімнатна квартира в м. Чорткові по вул. 
Богдана Лепкого, 9, у п’ятиповерховому будин-
ку. Загальна площа – 56,8 кв. м, житлова – 32,3 
кв. м, кухня – 6,9 кв. м. Два балкони, кладовка, 
індивідуальне опалення.

Тел.: 2-84-02, 097-478-15-52, 
063-435-17-48. 

3-кімнатна квартира в м. Чорткові на тре-
тьому поверсі 8-поверхового будинку з гара-
жем біля будинку (площа гаража – 21,3 кв. м). 
Новобудова. Документи готові для продажу. 
Адреса: вул. Монастирська, 22 а. Загальна 
площа – 89,9 кв. м, житлова – 51,8 кв. м, кухня 
– 14,1 кв. м. Два балкони, три кладовки, підвал. 
У будинку є ліфт. Сонячна сторона.

Тел.: 2-84-02, 
097-478-15-52, 
063-435-17-48. 

2-кімнатна квартира площею 55 кв. м, по 
вул. Б.Лепкого, 9, на 5-му поверсі, з усіма зруч-
ностями; зроблений євроремонт, є 6-метровий 
обшитий вагонкою, з євровікнами балкон, за-
вдовжки через дві кімнати; є і третій балкон, за 
рахунок якого збільшено площу кухні. Ванна 
кімната, обладнана всією необхідною сантех-
нікою. 

Тел. 066-080-20-08.

земельна ділянка 10 сотих в районі Синя-
кового по вул. Затишній.

Тел. 096-443-30-66.

квартири

Міграційна служба інформує

СУПЕРМАРКЕТ «НАШ КРАЙ» 
(м. Чортків, вул. Коновальця, 6)

ЗАПРОШУЄ НА РОБОТУ 
працівників на посади: 

ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР, 
КУХАР, ПЕКАР.

Офіційне працевлаштування, 
соцпакет.

Звертатись за тел.: 095-612-25-37, 
098-785-21-70.

Оголошення, повідомлення

дача у с. Біла (над ставом): будиночок дво-
поверховий 6 х 7, сад, 0,10 га прватизованої 
землі. Ціна договірна.

Тел.: 3-96-60, 
063-276-93-31.

Наприкінці квітня цього року набрав чинності 
новий Порядок формування та подання страху-
вальниками звіту щодо сум нарахованого єди-
ного внеску на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, затверджений наказом 
Міністерства фінансів України від 14 квітня 2015 
р. за № 435 (далі – Порядок № 435).

Відповідно до п. 46.6 ст. 46 Податкового кодек-
су України визначено, якщо в результаті запрова-
дження нового податку або зміни правил оподат-
кування змінюються форми податкової звітності, 
центральний орган виконавчої влади, що забез-
печує формування та реалізує державну подат-
кову і митну політику, який затвердив такі форми, 
зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності.

До визначення нових форм декларацій (роз-
рахунків), які набирають чинності для складання 
звітності за податковий період, що настає за по-
датковим періодом, у якому відбулося їх опри-
люднення, є чинними попередні форми деклара-
цій (розрахунків).

Відтак звітність за квітень 2015 року (у травні 2015 
року) подається за формами звітності, затвердже-
ними наказом Міністерства доходів і зборів України 
від 9 вересня 2013 року за № 454. Водночас звіт-
ність відповідно до Порядку № 435 подаватиметься 
платниками єдиного внеску, починаючи з 1 червня 
2015 року (звіти за травень 2015 року).

Сектор комунікацій
Чортківської ОДПІ

Днями ми провели в останню 
путь за межу вічності 

 ПОКЕЗУ
Стефанію Іванівну, 

викладача Чортківського 
державного медичного коледжу, 

чудову людину, прекрасного 
педагога й лікаря.  

Народилася п. Покеза 6 травня 1928 
р. у Чорткові. Дитячі та юнацькі роки 
були захмарені воєнним лихоліттям. 
Після закінчення Івано-Франківсько-
го медичного інституту свій трудовий 
шлях розпочала на Гусятинщині, а зго-
дом продовжила в статусі викладача 
Чортківського медичного училища. 
Стефанія Іванівна на педагогічній ниві 
самовіддано працювала 40 років. Не 
одному поколінню медичних сестер, 
фельдшерів, акушерок дала глибокі  
знання та важливі життєві настанови, 
бо сама була взірцем професійності, 
людяності і порядності. Співчутлива, 
добра, готова підтримати колег і сту-
дентів, порадити,  допомогти в скрутну 
хвилину. Упродовж життя була великою 
трудівницею, вірною і люблячою дру-
жиною, дбайливою й ніжною матір’ю та 
бабусею. Понад усе любила Україну.  
Власне, такою запам’ятаємо п. Стефу, 
а розрадою для нас буде пам’ять про 
світлу людину, чисту душею і помисла-
ми, відкриту серцем для добра. 

Колектив Чортківського державно-
го медичного коледжу глибоко сумує з 
приводу смерті ПОКЕЗИ Стефанії 
Іванівни  та висловлює щире співчут-
тя рідним і близьким.

Колектив Білобожницької лікарської  
амбулаторії висловлює щирі співчут-
тя лікарю Світлані Іванівні Яворській з 
приводу смерті її матері. Нехай Божа 

благодать огорне душу покійної.

потрібен водій з власним авто – мікроавто-
бус, бус. Тел.: 050-709-01-80, 066-614-30-41. 

потрібна няня по догляду за дитиною віком  
1,5 року. Тел.: 050-709-01-80, 066-614-30-41.

Вважати недійсним
Організацію роботи по уточненню інформа-

ції покладено на Державну міграційну службу 
України. Однак через значну завантаженість 
працівників ДМС та з метою уникнення черг 
при наданні адміністративних послуг, Урядом 
прийнято рішення щодо залучення до здій-
снення перевірок міліціонерів, представників 
інших органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування.

У міграційній службі області наголошують, 
що довідка про взяття на облік внутрішньо пе-
реміщеної особи без відмітки підрозділу ДМС 
про реєстрацію місця проживання/перебуван-
ня – недійсна.

Відтак не пізніше ніж через 10 днів з момен-
ту видачі довідки органом соціального захис-
ту переселенці повинні звернутися до підроз-
ділу міграційної служби за місцем фактичного 
проживання та повідомити свою адресу. Після 
перевірки даних до довідки протягом трьох 
днів буде проставлено відповідний штамп про 

реєстрацію місця перебування.
У разі зміни адреси фактичного місця пере-

бування переселенці протягом 10 днів також 
мають повідомити міграційну службу про такі 
зміни.

Довідково: з початку року працівники те-
риторіальних підрозділів міграційної служби 
області зареєстрували місце проживання 226 
осіб і місце перебування ще 166. 72 вимуше-
них мігрантів із Криму та районів, де прохо-
дить АТО, оформили на Тернопільщині пас-
порт громадянина України, із них півсотні – у 
зв’язку з втратою документа. 102 особи звер-
нулося до міграційної служби області, аби 
здійснити вклейку фотокартки до паспорта 
громадянина України у зв’язку із досягненням 
25- чи 45-річного віку.

 
Ілір̀ ян СВАРИЧЕВСЬКИЙ, 

завідувач районного сектора УДМС 
України в Тернопільській області

Корупція є однією з найактуальніших соці-
альних проблем сучасності. За будь-яких під-
ходів та оцінок однозначно одне – корупція є 
проблемою, розв’язання якої для нашої країни 
є надзвичайно актуальною справою. Корупція 
в сучасних умовах стала чинником, який ре-
ально загрожує національній безпеці і консти-
туційному ладу України. Це явище негативно 
впливає на різні сторони суспільного життя: 
економіку, політику, управління, соціальну і 
правову сфери, громадську свідомість, міжна-
родні відносини. Корумповані відносини все 
більше витісняють правові, етичні відносини 
між людьми, із аномалії поступово перетво-
рюються у норму поведінки. В останній період 
часу в Україні у сфері протидії корупції зро-
блено досить багато, однак, на жаль, ці та інші 
здійснювані в державі та суспільстві заходи 
не привели до відчутних позитивних резуль-
татів у справі протидії корупції.

Так, протягом поточного року прокуратурою 
району до Чортківського районного суду ске-
ровано обвинувальний акт відносно голови 
однієї із сільських рад Чортківського району, 
котра вчинила кримінальне правопорушення з 
ознаками корупції, передбачене ч. 2 ст. 369-2 
КК України. Вона, будучи службовою особою, 
незаконно впливала на депутатів сільської 
ради з метою прийняття позитивного рішення 
на користь приватного підприємця про надан-
ня їй в оренду нежитлового приміщення сіль-
ської ради для виробничих потреб.

За результатами розгляду вказаного об-
винувального акта Чортківським районним 
судом затверджено угоду про визнання ви-
нуватості, у відповідності до якої порушника 
визнано винним у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 369-
2 КК України та призначено покарання у виді 
штрафу в сумі 12 750 грн., який нею сплачений 
повністю.

Також протягом поточного року прокурату-
рою району виявлялись адміністративні ко-
рупційні правопорушення в органах держав-
ної влади та місцевого самоврядування.

Так, 29 січня ц. р. прокуратурою району до 
Чортківського районного суду скеровано адмі-
ністративний корупційний протокол відносно 

голови однієї із сільських рад Чортківського 
району, який порушив спеціальні обмеження, 
спрямовані на запобігання і протидію корупції, 
що встановлені ч. 1 ст. 6 Закону України «Про 
засади запобігання і протидії корупції» (далі 
Закону) та п. 1 ч. 1 ст. 8 Закону. Особам, за-
значеним у пунктах 1-3 частини першої статті 
4 цього Закону, забороняється використову-
вати свої службові повноваження та пов’язані 
з цим можливості з метою одержання пода-
рунків. Особа, про яку йдеться, отримала від 
жителя м. Чортків подарунок (пожертви) у ви-
гляді грошових коштів за сприяння у виділенні 
йому земельної ділянки на території сільської 
ради.

Постановою Чортківського районного суду 
від 13 лютого ц. р. порушника визнано винним 
у вчиненні вказаного правопорушення та на-
кладено стягнення у виді штрафу – 1020 грн. 
із конфіскацією неправомірно отриманого по-
дарунка. Вказане рішення суду не оскаржува-
лось та набрало законної сили.

30 березня ц. р. прокуратурою району скла-
дено та направлено для розгляду в Чортків-
ський районний суд протокол відносно секре-
таря однієї з сільських рад, яка не повідомила 
вищестояще керівництво про наявний кон-
флікт інтересів про те, що на сесії сільської 
ради голосувала за виділення для себе зе-
мельної ділянки на території сільської ради.

Постановою Чортківського районного суду 
від 9 квітня порушника визнано винним у вчи-
ненні вказаного правопорушення та накладе-
но стягнення у виді штрафу – 170 грн. Вказане 
рішення суду не оскаржувалось та набрало 
законної сили.

Нагадаю, що перед Законом рівні усі, що 
є провідною тезою як Президента, так і Ге-
нерального прокурора України. І розумію, 
що для будь-якого мешканця району наша 
статистика боротьби з корупцією видасться 
смішною. І це дійсно так. Тому кожен повинен 
починати з себе – не давати і не брати хаба-
рі, бо інакше доведеться бути притягнутим до 
відповідальності відповідно до вимог чинного 
законодавства.

Роман МАРЖАН, 
старший прокурор прокуратури району

Перед Законом рівні усі

Довідка про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи без відмітки ДМС – недійсна

Аби отримати допомогу від держави, вимушені переселенці повинні надати у соцзабез 
інформацію про своє фактичне місце проживання. Відтак у березні Уряд ухвалив 

постанову, якою визнано за доцільне здійснити перевірку та уточнення цих даних.

ОДПІ інформує
Платники єдиного внеску з червня 
звітуватимуть за новою формою

диплом кваліфікованого робітника серії  ДМ 
ВК за № 002445, виданий Чортківським профе-
сійним училищем-агрофірмою 6 червня 1996 р. 
на ім`я: ЗАБОЛОТНИЙ Олег Євгенович.

Тел.: 52-1-89; 52-1-66

Скородинський цегельний завод

відпускає 
високоякісну 

ліцензійну цеглу
Можлива доставка власним 

автотранспортом

Ліцензія за № 2773 від 30 грудня 2005 р.
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Футбол

У ці квітучі весняні дні відзначатиме 
прекрасний юний 30-літній ювілей

Ольга Василівна МАКСИМІВ!
Чудові троянди 
в букет ми складаєм,
З Днем народження,  
   Олечко, ми Тебе 
           всі вітаєм!
У небеснім просторі, 
  де світяться зорі,
Де місяць 
  серпанком пливе,
Хай Матір Господня 
   зі своїм Синочком
Несе Тобі щастя земне.
Хай збудеться все, що Ти хочеш,
Хай збудеться все, що Ти ждеш,
Хай стежка потоне в трояндах,
Якою в житті Ти ідеш.
Щоб чула лиш теплі та щирі слова,
Хай серце ніколи не плаче,
Хай завжди хміліє Твоя голова
Від щастя, кохання й удачі!
Благословенна будь Ти Богом 
                                            та людьми.

З повагою та любов’ю – 
колектив фірми «Нова».

Щиросердечно вітаємо 
з Днем народження 

отця Андрія ЛЕВКОВИЧА
і засилаємо йому цілі оберемки 

найпалкіших зичень.
Хай поруч з Вами 
  Ангел Ваш летить
І береже Вас 
   від біди повсюди.
Нехай несе Вам 
 радість кожна мить,
І благодать Господня 
          з Вами буде. 
Бажаєм Вам, 
 щоб доля дарувала 
В осіннім сонці 

                                        весняне тепло,
Щоб Ваша молода душа співала,
А для печалі місця не було.
Хай серце Ваше завжди 
                                щедрим буде 
І широко відкритим для людей,
Хай молодеча сила 
                      сповнить груди, 
Додасть наснаги і нових ідей.
Бажаєм Вам, 
               щоб кожне починання
Було успішно втілене в життя.
Нехай людська повага і визнання 
Крокують поруч 
               з Вами в майбуття. 
Любові Вам і злагоди
                             в родині,
Не знати горя, смутку і біди,
Хай прибуває щедро 
                              Вам щоднини 
Із сонця й вітру, із роси й води.

З повагою, вірою та 
любов̀ ю – парафіяни і 

сестриці церкви Святої 
Покрови м. Чортків.

Добру, милу, чуйну жінку, мудру, 
щиру людину, прекрасну матусю, 

люблячу бабусю 
Софію Теодорівну МЕЛЬНИЧУК 

з Чорткова 
із 60-річним ювілеєм, 

який вона відзначатиме 16 травня, 
радо здоровлять син Віталій з дружиною 

Євгенією, внук Василь з нареченою 
Марійкою та внук Міша.

Рідненька наша юві-
лярочко! Бажаємо, щоб 
і надалі Ваше добре 
серце билося у ритмі 
часу і зичимо Вам яко-
мога більше міцного 
здоров’я, щастя, до-
статку та родинного 
затишку, а ще поваги, 
вдячності та невичерп-
ної життєвої наснаги.

Бажаємо щиро 
                здоров’я міцного –
Без нього не миле 
                                ніколи життя,
В здоров’ї – багатство і радість,
І більшого щастя у світі нема.
Всього, що прекрасного 
                                  є у житті,
Від щирого серця бажаємо всі.
Хай щастя панує 
                    у Вашому домі,

І радість хай буде завжди.
Здоров’я міцного і щедрої долі
Хай Бог посилає на довгі роки!

У другому турі обласної першості з футболу 
чортківчани на своєму полі у Заводському (на цен-
тральному міському стадіоні підсіяно траву, тож 
перші домашні матчі наша команда проводитиме 
у селищі цукроварів) повністю декласували сво-
їх сусідів. Розрив у рахунку міг бути значно біль-
шим, настільки відчутно переважали наші хлопці 
борщів`ян.

Що цікаво, три м’ячі було проведено головою. 
Спочатку на 32-й хв. зустрічі навіс з кутового за-
мкнув капітан команди Віктор Ковальчук. Не про-
йшло і п’яти хвилин, коли, узявши гру на себе, за-
вдяки індивідуальним діям рахунок подвоїв Роман 
Мельник. У другому таймі ніхто не заважав замкну-
ти простріл з кутового нападнику чортківчан Корне-
лію Трояну, а за п’ять хвилин до кінця матчу дублем 
відзначилася дев`ятка господарів Віктор Мельник. 
До честі борщів`ян, перед самісіньким фінальним 
свистком їм вдалося «розмочити» рахунок.

Судячи із гри у двох стартових матчах, цілком ві-
рогідно ФСК «Чортків» всерйоз може замахнутися 
на золоті медалі обласної першості після річної пе-
рерви. Щоправда, про справжній рівень можна буде 
говорити після зустрічі з головними претендентами 
на нагороди, до яких відносяться насамперед мину-
лорічний чемпіон теребовлянська «Нива», ФК «Бере-
жани», амбітний новачок змагань – команда «КАМ» 
з Бурдяківців Борщівського району. Наостанок слід 
відзначити, що свою першу домашню гру чортків-
чани провели у святковій атмосфері. Під звучання 

Державного Гімну відкрив змагання голова район-
ної федерації футболу Іван Стечишин, привітавши 
футболістів і чисельних уболівальників зі святом, а 
також з Днем матері. Дівчата в національних костю-
мах вручили капітанам команди запашні короваї. Свій 
наступний поєдинок ФСК «Чортків» проведе на виїзді 
проти кременецького «Буревісника» 20 травня. 

Чемпіонат району. 2-й тур
Перша група
Нагірянка – Горішня Вигнанка – 1:1; Базар – Шмань-

ківці – 3:3; Косів – Шманьківчики – 2:6; Поділля – 
Ягільниця – 0:5; Біла – Бичківці – 2:0; Звиняч – Гадин-
ківці – 5:3; Улашківці – «Калічівка» Чортків – 1:1.

Друга група
Зона «А». «Фортуна» Свидова – Ридодуби – 0:2; 

Скородинці – Джурин – 1:3; «Максимум» (Чортків) 
– Палашівка – 0:2; Ромашівка – Білобожниця – 4:3.

Зона «Б». Угринь – М.Чорнокінці – 9:1; Залісся – 
В.Чорнокінці – 1:5; Заводське – Давидківці – 1:1; Тов-
стеньке-2 – Товстеньке-1 – 1:7; Пробіжна – вихідний.

Примітка. У попередньому номері нашої газети 
з технічних причин було вказано невірні результати 
окремих кубкових матчів і 1-го туру першості райо-
ну. Насправді рахунки у матчах зафіксовано такі: ¼ 
фіналу кубка району. Звиняч – Джурин – 0:3; Чемпі-
онат району. 1-й тур. Палашівка – Скородинці – 3:0; 
Давидківці – Пробіжна – 2:0.  

Любомир ГАБРУСЬКИЙ, 
фото автора

Найтепліші, найщиріші слова 
вітань шлемо з нагоди 50-річчя, 
яке вона святкуватиме 17 травня, 

дорогій колезі
Ользі Миколаївні ВІЛЬШАНСЬКІЙ.

Хай обминають
          Вас тривоги,
Хай Бог дасть 
       щастя і здоров`я 
                        на путі,
А світла й радісна 
                    дорога
Щасливо стелиться 
                   в житті!
Хай Матінка Божа 
      Вас охороняє,

Ісус Христос з небес 
                           благословляє,
Здоров`ям наповнить 

            рідна земля
На щедрі щастям 
                           многії літа.

З повагою – колектив 
Товстеньківської 

ЗОШ І – ІІ ступенів.

ФСК «Чортків» – ФК «Борщів» – 4:1

17 травня святкуватиме 
свій День народження

Тетянка ТРЕНДОВАЦЬКА.
Вітаємо дорогу 
 нашу донечку, 
   сестричку, 
  похресницю, 
           із 3-річчям.
Святкового дня 
       Ти народилася,
Наче зіронька 
           з’явилася,
В наш дім принесла
багато радості 

                                                  й тепла,
І, як маків цвіт, Ти розцвіла.
Нехай в цей день завжди Тобі 
            дають дарунки й квітів море,
І щоб ніхто ніколи не завдав Тобі 
                              ні кривди, ані горя.
Хай Божа Матінка Тебе охороняє,
А Господь Бог 
                       міцне здоров’я посилає.
І довгого-довгого віку прожити.
А ми, Твоя сім`я, любимо 
                 і будемо любити!

З любов̀ ю – тато, мама, 
брат Назар, Андрійко і 
Михайлик, цьоця Леся, 

хресні батьки Інна і Віктор.

У ці теплі травневі дні 
свій День народження святкуватиме 

хороша людина 
Лілія СТАФІНЯК.

Цей світ страшний, 
   коли в нім немає 
               друзів,
Щоб розділити 
   радість, біль 
      чи просто тугу,
Поговорити 
  про маленьких 
               карапузів, 
Я маю з ким, 
      бо я маю подругу...
Щоб в Тебе все складалось 
                                 якнайкраще: 
В сім`ї, в роботі, взагалі 
                            на кожнім кроці...
А промінчик сонця, як Ангелик з неба,
Хай прилетить і сяде Тобі на плече.
Хай за нас обніме й ніжно поцілує,

Щоб Ти відчула, 
               як ми любимо Тебе. 
З Днем народження, подружко...

Життєвий циферблат помітив 
День народження – чергову 

позначку в долі відомого у нашому 
краї благодійника, мецената і просто 

багатої душею людини, небайдужої 
до чужої біди і чиїхось проблем,  – 

директора Чортківського 
державного медичного коледжу 

Любомира Степановича БІЛИКА. 
Знову травень розквітнув у його саду 

буйним цвітом – він неодмінно дасть ще-
дрий ужинок доброчинства на благо тих, 
хто потребує підтримки, милосердя, спів-
чуття та розуміння.

Хай щастя завжди супроводить Вас,
Людська повага й шана не минають,
А Вашу мрію й працю повсякчас
Лиш визнання вінчають!

З повагою – членство 
Спілки воїнів-«афганців», 

голова Спілки 
Михайло Заблоцький. 

Добру, милу, чуйну жінку, мудру, щиру людину
Стефанію Євгенівну ЯВОРСЬКУ

із ювілейним Днем народження,
який вона святкує сьогодні, радо 

здоровлять парафіяни с. Пастуше.
Життєва доля 
вишита любистком,
Калиною 
     і хрестиком доріг. 
Зачудувався 
    травень урочисто, 
Приніс вітання він 
       на Ваш поріг.
Ваш ювілей –
        щаслива дата,
І сумніватись тут не слід.

Отож, прийміть найкращі побажання –
Здоров’я, щастя на багато літ.
Всю доброту, яка існує в світі,
Всю радість, що живе серед людей,
Найкращі всі, що до вподоби, квіти
Даруєм Вам у цей святковий день.
Хай Матір Божа Вас охороняє,
В душі панують мир і доброта,
Ісус Христос здоров’я посилає 
На многії і благії літа.

Найщиріші, найкращі привітання 
з 50-річчям подружнього життя 

надсилаємо нашим дорогим батькам 
Марії Михайлівні та 

Петру Миколайовичу П`ЄНТАКАМ
зі с. Великі Чорнокінці.

Зорить чудова ваша дата, це золотий 
ваш ювілей. У дім уже заходить свято з 
вітанням внуків і дітей. Ви для нас – най-
краща пара, прожили разом – 50. В житті 
багато вам дано пізнати, все пережити, че-
рез все пройти, та ви завжди опікувались 
нами, за що ми вдячні будемо завжди. За 
добре серце і невтомні руки нехай Господь 
воздасть належне вам. Хай вашу щедрість 
переймають внуки і ласка служить обере-
гом нам. Тож будьте здорові, щасливі, хай 

спільний шлях ваш довго ще цвіте. 
Ну а сьогодні хай лунає пісня про 
батьківське весілля золоте!

З повагою і любов̀ ю – діти, 
онуки, правнуки.

має бути почутий!

Вартість передплати районки
на друге півріччя не зросла і становить: 

для населення (індекс – 61366)
на 3 місяці – 23 грн. 64 коп.
на 6 місяців – 47 грн. 28 коп.
для підприємств, установ та організацій 
 (індекс – 61367)
на 3 місяці – 26 грн. 49 коп.
на 6 місяців – 52 грн. 98 коп.
(У вартості не враховані послуги за оформ-

лення квитанції).

Передплата-2015

Усе подорожчало, 
крім «Голосу народу»!


